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“Enquanto respirar e for disso capaz, não cessarei de filosofar nem de vos exortar, 

mostrando-vos o caminho”.  

Platão, Apologia de Sócrates, 29d 
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Resumo 

 

António Sérgio e a ideia de Uno unificante: Idealismo, Metafísica e Gnosiologia é 

um estudo que se debruça sobre o pensamento gnosiológico, epistemológico e 

metafísico deste filósofo português. Partindo de uma análise exaustiva da sua biografia 

intelectual, visa-se discutir as raízes, os propósitos e os limites da filosofia sergiana. 

Deste modo, a reflexão que o autor apresenta acerca do idealismo crítico e do anti-

empirismo revela-se crucial para a compreensão das suas categorias do conhecimento e 

da sua concepção de gnosiologia enquanto ontologia. Esta discussão adensa-se, 

contudo, a partir do momento em que Sérgio não reduz a noção de Uno unificante a 

uma perspectiva gnosiológica e se mostra a favor da metafísica e do racionalismo 

místico. Mas tal inclinação não é desconcertante, já que, enquanto perpetuador das 

problemáticas filosóficas finisseculares e dos sonhos de civilização, democracia e 

cultura emergentes, nas primeiras décadas do século XX, de alguns dos filósofos e 

homens de estado europeus, António Sérgio é um filósofo simultaneamente 

espiritualista e criticista, um homem da Filosofia com amplo diálogo nas áreas da 

historiografia, da educação, da política, da economia e da religião. 

Em síntese, poder-se-á afirmar que o seu pensar filosófico não ficou à margem 

nem das suas profundas convicções doutrinárias nem da sua acção efectiva. A sua 

intervenção no grupo da Seara Nova e a sua actividade polemicante, por exemplo, não 

só revelam a sua conspiração teorética como um todo, bem como expõem a sua filosofia 

em estrito senso. O reverso também é verdadeiro, ou seja, a filosofia prática também 

está ao serviço da filosofia fundamental, a conduta moral também guia o sentido crítico 

e o pendor científico. Numa palavra, a proposta filosófica de António Sérgio deve ser 

interpretada à luz (ou por meio das luzes, ou por via dos iluminismos, passando os 

devidos pleonasmos) desses cambiantes conceituais. 

 

 

 

Palavras-Chave 

 

António Sérgio; Filosofia; Gnosiologia; Idealismo; Metafísica 
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Abstract 

 

António Sérgio and the idea of the unifying One: Idealism, Metaphysics and  

Gnosiology is a study which focus on understanding the gnosiological, epistemological 

and metaphysical  thought of this Portuguese philosopher. 

Starting with a thorough analysis of Sérgio´s intellectual biography, this study 

aims to discuss the roots, purpose and limits of his philosophy. Therefore, the reflection 

the author presents on the critical idealism and anti-empiricism proves crucial to the 

understanding of his categories of knowledge and his conception of gnosiology as 

ontology. 

However, this discussion grows from the moment Sérgio doesn´t reduce the 

notion of the unifying One to a gnosiological perspective and declares himself in favour 

of metaphysics and mystic rationalism. 

Still, this inclination is not disconcerting since, as a perpetuator of the fin-de-

siècle philosophical problematics and the dreams of emerging civilization, democracy 

and culture, in the first decades of the 20th century, of some of the European 

philosophers and statesmen, António Sérgio is  simultaneously a criticist and spiritualist 

philosopher. He is a man of philosophy with vast connection to various fields such as 

historiography, education, politics and religion. 

In short, one can say that Sérgio´s philosophical thought was imbued both with his 

deep doctrinal convictions and his effective action. 

His participation in the Seara Nova group and his polemic activity, for instance, 

reveal not only his theoretical conspiracy as a whole, but also exhibit his philosophy in 

strict sense. The opposite is also true, that is, the practical philosophy also serves the 

fundamental philosophy, the moral conduct also guides the critical sense and the 

scientific tendency. 

In a word, António Sérgio´s  philosophical approach must be seen in the light ( or 

through the Enlightment, or by means of the illuminisms, pardon the pleonasms) of 

those changing concepts. 

 

Keywords 

António Sérgio, Philosophy, Gnosiology, Idealism, Metaphysics 
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Introdução 

 

António Sérgio: Da Filosofia e Da Metafísica 

 

A tese que ora apresentamos intitula-se António Sérgio e a ideia de Uno 

unificante: Idealismo, Metafísica e Gnosiologia e visa discutir, ao longo dos seus quatro 

capítulos, a biografia intelectual e o pensar filosófico de António Sérgio de Sousa 

(1883-1969). 

Filho do oficial da Marinha António Sérgio de Sousa (1842-1905) e de Ana Maria 

Henriques de Brito Sérgio de Sousa (1855-1948), António Sérgio nasceu no dia 3 de 

Setembro de 1883 em Damão. Viveu os seus primeiros três anos em território indiano, 

mas logo depois, em 1886, passou a residir no Congo português, já que o seu Pai se 

havia tornado, nessa data, Governador desse país. Sem ter colocado os pés numa única 

escola, foi por lá que aprendeu a ler e a escrever. A sua sebenta foi um atlas geográfico 

francês (enquanto fazia perguntas, ao seu pai, sobre os países e as suas capitais, gravava 

as palavras na memória). Só quando a sua família regressou a Lisboa, no ano de 1893, é 

que António Sérgio tomou contacto com o ambiente escolar. Nessa altura, e já com dez 

anos, seria mais do que previsível que Sérgio ingressasse no Real Colégio Militar. 

Afinal de contas, procedia de um clã de fidalgos cavaleiros da Casa Real Portuguesa – o 

seu Pai fora ajudante de campo honorário do Rei, o seu Avô paterno (Almirante 

Visconde Sérgio de Sousa) fora perceptor militar de D. Luís e o seu Bisavô materno 

fora “o último conquistador da Índia”1 – General Henrique Carlos Henriques. É, 

portanto, nessa instituição que António Sérgio se começa a interessar pelas ciências 

exactas e também pela Filosofia. No entanto, os cálculos e as matemáticas ecoam mais 

alto dentro de si e, entre 1900 e 1904, frequenta a Escola Politécnica, a Armada e a 

Escola Naval. Torna-se marinheiro mas não abandona o amor que sentia pela Filosofia. 

De tal maneira que publica, ainda na sua juventude intelectual, o reconhecido ensaio 

                                                           
1 Ao referir-se à sua família paterna e materna, escreve o seguinte: “Mère. Malade, très nerveuse, toujours 
plaintive et remuante. Son père était un officier et propriétaire de temperament rude et violent; son grand-
père a mérité d’être appéle «le dernier conquistador des Indes». Elle nest pas courageuse, mais  a herité 
quelque chose d’élan de son grand-père. Entant gâté de sa famille. Dans la famille de mon père, on trouve 
un très solide bon sens, mais pas d’aptitudes artistiques; dans celle de ma mère, au contraire, on trouve de 
ces aptitudes et quelquefois assez de déséquilibre” (SÉRGIO, António. Autobiografia inédita de António 
Sérgio [Livre D’Or do Instituto Jean-Jacques Rousseau, Genève, 1915]. Recuperado por Daniel Hameline 
e António Nóvoa. Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 20, Fevereiro de 1990, p. 12). 
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Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia de Antero de Quental 

(1909). Depois disso, o fervor filosófico de Sérgio nunca mais cessará. 

É a partir da Implantação da República que António Sérgio começa a esboçar a 

sua actuação filosófica, pedagógica e política. Até então, a sua profissão de Tenente da 

Armada ocupava-o em demasia e não o deixava dedicar-se àquilo que considerava ser a 

sua verdadeira empreitada. Deste modo, é apenas quando pede, na Marinha, uma licença 

ilimitada das suas funções, depois do 5 de Outubro de 1910, e começa a trabalhar para 

uma editora norte-americana, que o Sérgio filósofo, educador e político se revela e 

ganha consistência. Em 1911, por exemplo, será já o homem da revista Serões, será já o 

agitador político-cultural do movimento da Renascença Portuguesa, será já o fiel 

companheiro e admirador de Raul Proença. Terá já, no fundo, o perfil de combatente 

que o caracterizará para o resto da sua vida2. Nos anos seguintes, António Sérgio 

consolida-se enquanto reformador de Portugal, valendo-se para isso da sua formação 

filosófica e pedagógica, da sua imensa e indubitável noção de cultura, da sua escrita 

exigente e incisa, do seu ensaísmo performático e polemista. O seu fito é a reformação 

de Portugal e, desde o alvorejar de 1910 até à década de 60, ser-lhe-á sempre fiel. 

Quando se enreda num polemismo que abarca praticamente todas as frentes culturais e 

políticas da sociedade portuguesa, é porque visa transformar a sua mentalidade; quando 

se aparelha intelectualmente e vai estudar e trabalhar para o estrangeiro, é porque quer 

trazer mais ciência e competência para Portugal; quando se embrenha no movimento da 

Seara Nova, é porque quer ensinar os leitores a pensarem criticamente. 

Sérgio torna-se, logo no início da década de 10, num reconhecido pelejador e 

crítico cultural através das polémicas que protagoniza e trava com diversas personagens 

da intelectualidade portuguesa. Entre elas, destacamos os debates ideológicos com 

Teófilo Braga3 (1912), com Joaquim Teixeira de Pascoaes (1913-1914), com Jaime 

Cortesão (1913 e anos seguintes), com José Pequito Rebelo (1917), com Bernardino 

Machado (1923), com Carlos Malheiro Dias (1924-1925), com Martinho Nobre de 

Melo (1925), com Manuel Múrias (1926), com J. Preto Pacheco (1929), com Luís 

Cabral de Moncada (1929), com José Rodrigues Miguéis (1930), com João Gaspar 

                                                           
2 Numa carta enviada, em 1909, à sua noiva, António Sérgio confessa que sempre foi revolucionário: “Era 
no colégio [Real Colégio Militar] muito vivo, revolucionário, excêntrico: deixei lenda” (SÉRGIO, 
António. Cartas da Juventude. Revista de História das Ideias. V, 1983, p. 816). 
3 António Sérgio desafia, em 1912, Teófilo Braga mas este não lhe responde, de maneira que mais do uma 
polémica, é esta iniciativa uma provocação sergiana. 
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Simões (1932), com António de Oliveira Salazar4 (1933), com Afonso Lopes Vieira 

(1934), com José Maria Rodrigues (1934), com Adolfo Casais Monteiro (1934), com 

José Marinho (1935), com José Sant’Anna Dionísio (1936), com Abel Salazar (1937), 

com Jofre do Amaral Nogueira (1937), com Mário Ramos (1937), com Agostinho de 

Campos (1938), com Bento de Jesus Caraça (1946), com António José Saraiva (1950) e 

com Óscar Lopes (1955). 

Para além do homem da crítica e da cultura, Sérgio torna-se, desde cedo, num 

político de considerável influência, num reconhecido pedagogista – chega até a ser visto 

como o pedagogo de Portugal – e num exímio pensador. Mas será que esta última 

atribuição faz de si, à semelhança da anterior, também o filósofo de Portugal? 

Partindo de uma análise explícita da biografia e da genealogia intelectual de 

António Sérgio, os quatro capítulos que se seguem pretendem elucidar o percurso 

filosófico do nosso autor por meio de três grandes perspectivas: a perspectiva escolar, a 

perspectiva crítica e a perspectiva sócio-cultural. É por meio delas que o discurso 

filosófico de Sérgio se alicerça e se apresenta aos seus leitores e intérpretes. À partida, a 

sua Filosofia surge como um rasgão de luz no contexto social e científico de Portugal, 

como um repelão crítico, mas depois não consegue rasgar esse véu ou essa aura para ir 

mais além e acaba por se constituir, a bem da verdade, enquanto um generoso diálogo 

com a tradição filosófica ocidental e com as correntes neocríticas e contemporâneas. É, 

pois, por esse motivo que, em nosso entender, António Sérgio não conseguiu 

consolidar-se efectivamente como o filósofo de Portugal, embora tivesse todas as 

condições para o ser. Faltou-lhe a ousadia e a coragem para sair do seu mundo 

racionalista e dar um passo mais além, faltou-lhe, no fundo, aplicar a teoria que tanto 

pregou e pela qual tanto se embateu com os seus adversários intelectuais. Não lhe 

chegou, numa palavra, o ânimo para se arrear enquanto verdadeiro cavaleiro e deixar de 

parte o (débil e acanhado) cavaleiro da espada de pau que, desde o seu conflito com 

Teixeira de Pascoaes, sempre assumiu ser. 

A proposta de António Sérgio e a ideia de Uno unificante: Idealismo, Metafísica e 

Gnosiologia não consiste apenas na análise da biografia espiritual e do itinerário 

filosófico do autor dos Ensaios, como também não se limita ao exame das variegadas 

interpretações que os seus epígonos e os seus críticos têm vindo a lançar na cultura 

portuguesa ao longo de todos estes anos. É, para além de tudo isso, um estudo novo no 

                                                           
4 A única resposta que Sérgio recebe da provocação que faz a António de Oliveira Salazar é a apreensão 
do seu livro Diálogos de Doutrina Democrática. 
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âmbito da hermenêutica sergista. Dizemos novo não com a intenção de renegar as 

preciosas contribuições que autores como Vasco Magalhães-Vilhena, Joaquim 

Montezuma de Carvalho, Mário Sottomayor Cardia, J. Oliveira Branco, Eduardo 

Lourenço, João Príncipe, João Maria de Freitas Branco ou António Pedro Mesquita 

deram para o adensamento da recepção do pensamento filosófico de António Sérgio, 

mas com o propósito de enunciar uma perspectiva que a maior parte deles nunca 

enunciou ou que, por vezes, até desvalorizou: a Filosofia do nosso autor engloba, para 

além da natural gnosiologia de pendor neocrítico, uma metafísica e um racionalismo 

místico que devem ser amplamente considerados. Cremos que o problema maior diz 

respeito ao primeiro aspecto, já que, no que concerne ao segundo, tanto Eduardo 

Lourenço como Agostinho da Silva já o haviam mencionado. De qualquer modo, 

nenhum deles o aprofundou. Lourenço limitou-se a postulá-lo e Agostinho a proferir 

que o havia herdado do seu Mestre Sérgio. A novidade da nossa tese é, pois, a indicação 

de uma via metafísica no pensar filosófico do ilustre seareiro. E defendê-la implica 

assumir um conjunto de premissas também elas, obviamente, novas: 1.ª) António Sérgio 

é herdeiro de um neokantismo de cariz espiritualista, tal como o que é professado por 

Jules Lagneau; 2.ª) o racionalismo do ensaísta está repleto de irracionalismos ou de 

racionalidades místicas; 3.ª) a gnosiologia sergiana é ela própria uma ontologia; 4.ª) a 

noção de Uno unificante não se atém exclusivamente à actividade criadora da mente, é 

também um ponto de unidade e universalidade no e para o todo cósmico; 5.ª) o interesse 

que partilhava pelo estudo das religiões levou-o a considerar, nos seus escritos 

filosóficos, a metafísica. 

O que visamos, acima de tudo, enaltecer nos quatro capítulos que ora 

apresentamos é o trabalho e a metodologia filosófica que António Sérgio discute e 

defende durante toda a sua vida intelectual, não dando margens a sofismas ou a falsas 

questões. Desse modo, estamos cientes de que é necessário apontar as devidas 

diferenças entre o jovem Sérgio e o Sérgio maduro, acompanhar as nuanças conceptuais 

e doutrinais do seu pensamento, delimitar com exactidão os seus campos de interesse e 

acção e resguardá-lo, finalmente, da heroicidade e do mito a que foi votado por muitos 

dos seus discípulos, admiradores e detractores. Trata-se, no fim de contas, de interpretar 

Sérgio o mais clara e imparcialmente possível, livrando-o e libertando-o do endeusado 

racionalismo e do mistificado polemismo que, há décadas, o têm encapsulado e 

segregado. É, portanto, sobre estas e outras questões de natureza similar que os 

capítulos que passamos agora a enunciar se debruçam. 
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O Capítulo 1 intitula-se “A Tradição Filosófica no Pensamento de António 

Sérgio” e divide-se em oito subcapítulos: 1.1 – Introdução ao pensamento filosófico de 

António Sérgio: breves anotações sobre humanismo e universalismo; 1.2 – A Apologia 

do Platonismo Ideal e a Crítica do Animismo Aristotélico; 1.3 – Método e Crítica: 

Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real; 1.4 – A Razão como sobrepujamento do 

paradoxo espinosista; 1.5 – Sobre a Ciência e a Moralidade: Kant e neokantismo; 1.6 – 

Para uma Crítica do Hegelianismo e da Filosofia Romântica Alemã; 1.7 – A afinidade 

com Antero de Quental: Poesia, Filosofia, Ética, Socialismo e Racionalismo-Místico; 

1.8 – Anti-intelectualismo: Críticas a Henri Bergson. 

O objectivo principal do Capítulo 1 é delinear a árvore genealógica intelectual e 

espiritual de António Sérgio. Nessa medida, para além de ser fundamental fazer-se 

menção aos seus mestres Platão, Descartes, Espinosa, Kant e Antero de Quental, é 

necessário também aludir-se aos filósofos que critica mais efusivamente, como são os 

casos de Aristóteles, de Hegel e de Bergson. Afinal de contas, um autor releva-se quer 

pelas afinidades ideológicas que manifesta quer pelos desacordos que evidencia. Mas 

para além disso, o Capítulo 1 não pode ficar à margem de uma discussão acerca de um 

dos conceitos mais representativos da História da Filosofia que é o conceito de 

“universal”. Deste modo, ao reflectir sobre ele, António Sérgio não deixará de 

apresentar, ao mesmo tempo, um debate em torno das noções de nacional e de 

nacionalismo que julga ser-lhe implícito. Em síntese, o primeiro capítulo constitui-se 

numa ampla apresentação da Filosofia de Sérgio, numa consideração geral da 

contextuação formal e conceptual em que o autor se inseria, quer na tradição filosófica 

quer na esfera da intelectualidade e da ciência portuguesa. Contudo, não tenciona ser 

tão-só um abrir de pano, mas, ao revés, já um primeiro acto consistente e sustentador 

das problemáticas que serão abordadas nos capítulos subsequentes. 

O Capítulo 2 denomina-se “A Gnosiologia de António Sérgio: Razão e Idealismo” 

e decompõe-se em três subcapítulos: 2.1 – O anti-empirismo sergista; 2.2 – As 

Categorias do Conhecimento; 2.3 – A Sociedade Racional, Relacional e Democrática. A 

Gnosiologia como ontologia. Os subcapítulos 2.2 e 2.3 subdividem-se ainda nos pontos 

2.2.1 – Do Intelecto; Da Percepção e da Impressão; Da Consciência Sensível e da 

Consciência Intelectual; 2.2.2 – A relação entre o Sujeito e o Objecto. Diferenças e 

transição do Eu empírico para o Eu originário. Os conceitos de Eu, não-eu e outro-eu; 

2.3.1 – O conceito de Fisis; 2.3.2 – Educação, Filosofia, Sociedade e Cultura; 2.3.3 – 
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Cristianismo: um paradigma democrático-moral; 2.3.4 – Democracia Política: a 

Vontade Geral. Democracia Social: o Cooperativismo. 

Este capítulo é o mais radical de um ponto de vista gnosiológico e epistemológico. 

Partindo de um pressuposto anti-empirista, pretende-se discorrer acerca da teoria do 

conhecimento esboçada por António Sérgio na sua obra filosófica. Deste modo, o 

capítulo versará, num primeiro olhar, as categorias cognitivas em estrito senso (como 

sejam as do Intelecto, da Percepção, da Impressão, da Consciência Sensível e da 

Consciência Intelectual) e tratará a relação Sujeito / Objecto, bem como as várias 

acepções do eu. Num segundo olhar, e depois de estipuladas as categorias formais do 

conhecimento, intenta este capítulo discursar sobre a sociedade racional, relacional e 

democrática que elas, de alguma maneira, enformam. Afinal, e bem vistas as coisas, a 

primazia dada a uma sociedade da Razão, da Relação e da Democracia está relacionada 

ao modo como o nosso ensaísta postula a sua teoria do conhecimento. Nesse sentido, 

dizemos que a gnosiologia de Sérgio é uma ontologia já que abarca aspectos externos ao 

mundo da gnose ela mesma e se preocupa com o ser mesmo do eu. Conhecer não é 

apenas um acto egotístico, mecânico e processual. Conhecer é, acima de tudo, um acto 

interno (e externo simultaneamente), social, cultural, educativo, político e económico. 

Ou seja, a Razão só existe enquanto Relação, Cooperação e Democracia. 

O capítulo 3 designa-se “A Metafísica de António Sérgio: Religião, Racionalismo 

Místico e Uno Unificante” e é constituído por cinco subcapítulos: 3.1 – Sérgio 

continuador de Lagneau; 3.2 – Religião e Ecumenismo: a imanência de Deus; 3.3 – O 

Misticismo da Razão. Sérgio como mito cultural; 3.4 – Acerca do Uno e do Uno 

Unificante; 3.5 – O Projecto do Racionalismo Absoluto: Primeiros Tempos de um 

Apostolado. Os subcapítulos 3.2 e 3.4, por sua vez, subseccionam-se ainda nos pontos 

3.2.1 – Sérgio a-religioso e Sérgio cristão; 3.2.2 – Do Oriente e do Ecúmeno; 3.2.3 – 

Variações da ideia de Deus: o Deus do Método e o Deus da Metafísica; 3.4.1 – Do Uno 

unificante: Alguns pressupostos; 3.4.2 – Sérgio e Plotino: o Uno em perspectiva. 

A proposta deste capítulo 3 consiste em analisar o neocriticismo de pendor 

espiritualista que Sérgio herdou sobretudo de Jules Lagneau. E, nesse sentido, ocupa-se 

naturalmente da metafísica. Esta, por seu lado, e contrariamente a algumas 

interpretações veiculadas por discípulos do ensaísta, apresenta-se como uma das facetas 

mais salientes do pensar de António Sérgio. Ora, um estudo acerca da metafísica 

sergiana implica uma atenção ao sentido de religiosidade e ao racionalismo místico 

expressos na obra do autor. Desse modo, a noção de Uno unificante ganha uma 
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definição mais ampla. Se até aqui era apenas conotada a uma visão exclusivamente 

gnosiológica, passa a desvelar-se também por meio de uma perspectiva metafísica. Ou 

seja, o Uno unificante começa a ser entendido não apenas enquanto actividade que 

propicia a unificação e a universalidade do conhecimento, mas também como ponto 

congregante, e de alguma maneira transcendente, do universo como um todo. 

Por último, o capítulo 4 versa sobre “António Sérgio na Cena Cultural 

Portuguesa” e é composto por seis subcapítulos: 4.1 – Monarquismo e Republicanismo: 

Os primórdios do debate em torno da Política e da Educação; 4.2 – Metodologia e 

Prática Pedagógica: Educação Nova, Método Montessori e Escola do Trabalho; 4.3 – 

Sérgio à Margem da Academia; 4.4 – O Polemismo Sergiano e o Conflito Cultural com 

Teixeira de Pascoaes; 4.5 – António Sérgio e o Grupo da Filosofia Portuguesa; 4.6 – O 

Projecto Seareiro de António Sérgio. 

No quarto e último capítulo da tese, discutir-se-á a relevância que o contexto 

sócio-cultural da primeira metade do século XX, em Portugal, teve para a formação e 

para o adensamento do pensar filosófico de António Sérgio. O que se pretende 

questionar, no fim de contas, é de que modo o ambiente em que estava enquadrado e a 

interacção que realizava com os seus pares se mostravam fundamentais para a 

concretização do Sérgio filósofo. É possível que a sua Filosofia fosse diversa se a 

Implantação da República não tivesse acontecido em 1910 e se o debate em torno do 

monarquismo e do republicanismo não tivesse dado resultados de natureza moral, 

política e educativo-pedagógica. É provável também que a sua Filosofia fosse diferente 

se o ideólogo dos Ensaios, em vez de se ter interessado pelos métodos pedagógicos da 

Educação Nova, do Método Montessori e da Escola do Trabalho, tivesse aprofundado 

outras metodologias. Para além disso, Sérgio jamais escreveria aquilo que escreveu de 

um ponto de vista filosófico se tivesse sido um homem da Academia, se não tivesse tido 

uma actuação polemicante e se não se tivesse embrenhado até à alma no projecto da 

Seara Nova. Isto é, não se pode apartar este Sérgio filósofo da sua formação intelectual 

e do habitat em que desde sempre viveu e esteve inserido. Mas, por outro lado, também 

não se deve retirar deste Sérgio filósofo a sua ambição, os seus propósitos e os seus 

sonhos de ideologia, que, como sabemos, ultrapassaram largamente as circunstâncias e 

as pendências da sua vida. Sérgio realça, a esse propósito, que a Filosofia não se deve 

ater apenas à explicação e à imitação da vida, mas que deve excedê-las e superá-las. 

Finalmente, na Conclusão da tese, que, em termos de conteúdo, não deixa de ser 

um pequeno capítulo, dedicar-nos-emos ao “Limite e problemática da filosofia sergiana: 



15 
 

anotações e críticas”. Por essa razão, será fundamental tecer-se um esclarecimento 

derradeiro sobre a distinção entre aquilo que o ensaísta considerava ser, em lato senso, a 

Filosofia ela própria e a Filosofia que ele mesmo criou. Por meio dessa análise, será não 

só possível problematizar os limites do pensar filosófico de António Sérgio, como 

atestar que a Filosofia, independentemente da metodologia utilizada, é, para si, uma 

missão e um apostolado traçados pela geometria do método, da crítica, do não 

dogmatismo e da liberdade. 

As páginas que se seguem, reflectem, então, um Sérgio Filósofo, um escudeiro da 

Razão, um cavaleiro da espada de pau em guerra pelo pensamento crítico, pela verdade 

e pela educação. Revelam ainda, ou talvez mais, um homem em marcha e a caminho da 

infinitude e da indifinibilidade do espírito, da procura da unidade, da lei da consciência 

e do amor do universal. 

 

“O essencial da filosofia, como a tenho eu 

entendido, é uma reflexão sobre as actividades 

espirituais do homem, designando por «espiritual» 

o pensar dessubjectivado, o pensar 

desindividualizado, o que tende pois para o 

absoluto (...). Em resumo: a filosofia é uma 

reflexão (para mim) sobre a actividade da mente 

quando faz ciência, – mas também sobre o seu 

dinamismo na acção moral, na atitude mística, na 

criação artística, no procedimento jurídico, etc. 

Uma reflexão, em suma, sobre todas as actuações 

espirituais da psique, sobre todas as atitudes 

universalistas do intelecto, sobre todos os actos 

dessubjectivantes do eu”5. 

 

 

 

                                                           
5 SÉRGIO, António. Cartas de Problemática (Dirigidas a um Grupo de Jovens Amigos, Alunas e Alunos 
da Faculdade de Ciências). Carta N.º 5. In: ______. Notas Sobre Antero, Cartas de Problemática e 
Outros Textos Filosóficos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2001,  p. 367. 
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CAPÍTULO 1 

 

A Tradição Filosófica no Pensamento de António Sérgio 

 

1.1 – Introdução ao pensamento filosófico de António Sérgio: breves 

anotações sobre humanismo e universalismo 

 

António Sérgio interessa-se pela filosofia já no fim da adolescência, na passagem 

do Colégio Militar para a Escola Politécnica. Na sua autobiografia, escrita por volta de 

1915, em Genève, diz que ficou “arrebatado ao folhear pela primeira vez a Ética de 

Espinosa [1632-1677]”6, quando tinha 18 anos. Antes deste fascínio, só a matemática o 

tinha prendido intelectualmente: “ao gosto pela matemática sucedeu o da filosofia, da 

literatura e da arte [...] entre os 19 e os 26 eu li sem método Descartes [1596-1650], 

Pascal [1623-1662], Leibniz [1646-1716], Berkeley [1685-1753], Kant [1724-1804], 

Schopenhauer [1788-1860], Comte [1798-1857], Taine [1828-1893], Stuart Mill [1806-

1873], Spencer [1820-1903], Guyau [1854-1888], Fouillée [1838-1912]; os clássicos 

franceses (Montaigne [1533-1592], Ronsard [1524-1585], Corneille [1606-1684], 

Racine [1639-1699], Bossuet [1627-1704], Molière [1622-1673], Rousseau [1712-

1778], Buffon [1707-1788], Montesquieu [1689-1755]), os poetas modernos da França, 

Hugo [1802-1885], Lamartine [1790-1869], Musset [1810-1857], Leconte de Lisle 

[1818-1894], Sully Prudhomme [1839-1907], Heredia [1842-1905]; Cervantes [1547-

1616] e os trágicos espanhóis, assim como o poeta moderno Zorrilla [1817-1893]; dos 

ingleses sobretudo Shelley [1792-1822]; alguns italianos e, naturalmente, os 

portugueses”7. Uns anos mais tarde, em 1938, na Seara Nova, ao tentar elucidar os 

leitores acerca da sua genealogia intelectual, dirá que “tentando pois uma genealogia 

ideal (estas coisas são sempre complexas) encontro Platão, Espinosa, Kant. E que 

hipóteses ou directivas me podem filiar naquele primeiro? Acaso possamos dizer que a 

da correlatividade das contrárias, a da dialéctica, a da lógica inspirada na relacionação 

                                                           
6 SÉRGIO, António, Autobiografia inédita de António Sérgio, p. 15: “(...) et plus tard (18 ans) fus râvi 
lorsque feuilletait pour la première fois l’Éthique de Spinosa”. 
7 Ibidem, pp. 15-16: “Je lis alors (19-26 ans) sans méthode Descartes, Pascal, Leibniz, Berkeley, Kant, 
Schopenhauer, Comte, Taine, Stuart Mill, Spencer, Guyau, Fouillée; les classiques français (Montaigne, 
Ronsard, Corneille, Racine, Bossuet, Molière, Rousseau, Buffon, Montesquieu), les poètes modernes de 
la France, Hugo, Lamartine, Musset, Leconte de Lisle, Sully Prudhomme, Heredia; Cervantes et les 
tragiques espagnols, ainsi que le poète moderne Zorrilla; des anglais sourtout Shelley; quelques italiens 
et, bien entendu, des portugais”. 
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matemática, em oposição à lógica predicativa de Aristóteles8. E quais no terceiro? 

Porventura devamos escolher essencialmente: a hipótese da iniciativa fundamental da 

inteligência no conhecimento (anti-empirismo), a da concepção do objecto da ciência 

como criado no conhecimento e pelo conhecimento, a da inteligência como constitutiva 

do objecto. E quais, finalmente, em Espinosa? Talvez a de conceber sempre os objectos 

na unidade do todo, a de tomar a coerência intrínseca como critério da verdade, a da 

imanência epistemológica e metafísica, se me permitem falar dessa maneira. (...) Eis 

como me poderia figurar o tronco da minha árvore genealógica intelectual, querendo 

sobretudo significar com isto que encontrei em Platão, em Espinosa, em Kant, as 

intuições essenciais que mais satisfazem o meu espírito, que mais condizem com aquela 

harmonia que dentro de mim mesmo andei buscando. Mas acaso mais que quaisquer 

autores me levou a mim mesmo a Geometria Analítica, quando na Escola Politécnica a 

conheci: e por meio da Geometria Analítica é que sobretudo Descartes me 

impressionou”9. Finalmente, na revista Portucale, em 1950, o autor dos Ensaios 

escreverá: “as minhas hipóteses... desenvolveram-se a partir de uma reflexão pessoal 

sobre a geometria analítica e sobre a física matemática, das quais recebi como que um 

choque eléctrico quando na Escola Politécnica as conheci um pouco. (...) Desde esse 

momento, eu tive um livor de platonismo em mim, sem ainda ter lido qualquer filósofo. 

Só depois desse lance percorri o Espinosa: e quando mais tarde vim a conhecer o Platão 

(indirectamente, a princípio) interpretei a Caverna pelo que já por mim entrevira, e 

desenvolvi para mim próprio, dando-lhes um alcance particular (...) Por outro modo 

dito: construí livremente o meu platonismo próprio (que resultou kantiano) sem muito 

me preocupar com o que teria sido o de Platão, e não vi as Formas pelo padrão dos 

conceitos, mas sim pelo das equações da geometria analítica, da física matemática. 

Foram a matemática e a física matemática que me impeliram o meu espírito para o 

Platão da caverna; e a Platão se arriscam a ir aportar finalmente, se não estou em erro, 

                                                           
8 No que diz respeito à lógica aristotélica, Sérgio chega a afirmar o seguinte: SÉRGIO, António. 
Anotações. Notas de Política. In: ______. Ensaios. Tomo III. 2.ª ed. Edição crítica de Castelo Branco 
Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá da Costa e Augusto 
Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1980, p. 238: “A lógica de Aristóteles é a lógica da classificação, 
pois o juízo de atribuição é considerado como incluindo o sujeito (conteúdo) na classe das coisas 
(continente) a que compete o tributo; porém a classificação, cómoda na prática da Zoologia e da Botânica, 
não tem valor verdadeiramente científico, e nada adianta na Matemática, ciência-tipo. O número 3 não se 
inclui em 10 como mamífero em vertebrado, e nada se progride em conhecimento matemático 
considerando a circunferência, a elipse, etc., etc., como coisas contidas na espécie curvas, do género 
linhas”. 
9 SÉRGIO, António. Genealogia Intelectual. Seara Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano 
XVII , n.º 580, 24 de Setembro de 1938, p. 375. 
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todos os que demandarem as regiões filosóficas a partir das paragens do saber exacto”10. 

No fundo, como o próprio esclarece, em 1955, “se me não ilude a memória, a reflexão 

sobre o saber foi coisa em mim espontânea, anterior à leitura de qualquer filósofo”11. 

António Sérgio de Sousa chega, então, à Filosofia e aos filósofos que o vão 

sustentar racional e idealmente (Platão, Kant e Espinosa) através da matemática e da 

geometria analítica. Estas são as disciplinas base que o despertarão para a teoria do 

conhecimento, para a ciência e, posteriormente, para uma concepção da filosofia mais 

generalista que implicará, naturalmente, uma compreensão da moral e da ética, 

sobretudo depois de ter lido com acuidade os seus pensadores de eleição. De qualquer 

modo, há uma questão relativa aos primórdios intelectuais de Sérgio que não pode ser 

olvidada e que, quase nunca, aparece exposta pelos seus intérpretes: se o autor deu os 

seus primeiros passos filosóficos por meio da matemática e da geometria analítica, se as 

suas afinidades filosóficas electivas são de natureza platónica, kantiana e espinosista, se 

se considera um racionalista nato12, porque motivo escreve ele o seu primeiro ensaio, 

não sobre matemática ou geometria analítica, não sobre Platão, Kant ou Espinosa, mas 

precisamente sobre Antero de Quental13 (Notas sobre os Sonetos e as Tendências 

Gerais da Filosofia, de Antero de Quental – apesar de ter sido publicado apenas em 

1909, este texto foi escrito por Sérgio entre 1901 e 1903, quando tinha 

aproximadamente 18 a 20 anos14)? Será que a resposta que António Sérgio equaciona 

num artigo da Seara Nova, em Novembro de 1938, é suficiente?: “No tempo da 

propaganda republicana, o autor português meu predilecto era Antero de Quental. (...) 

Ora, não eram só o poeta e o filósofo que na obra de Antero me seduziam: era, além 

desses dois, o nobre doutrinário social; e quem queira perceber a minha atitude perante 

a propaganda republicana – deverá começar por estudar a dele”15. Será que a expressão 

judicativa, a respeito de Antero de Quental (“maior poeta da nossa terra depois de 

                                                           
10 Idem. Notas de Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi haïssable” e alegações 
enjoativas “pro domo mea”. Portucale – Revista Ilustrada de Cultura Literária, Científica e Artística. 
Porto, n.os 28-30, vol. V, Jul.-Dez. 1950, pp. 215-216. 
11 Idem, Cartas de Problemática, Carta N.º 12,  p. 454. 
12 Idem. Sobre o odioso “eu”. Seara Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XVII , n.º 588, 19 
de Novembro de 1938, p. 124: “Tenho, sem dúvida alguma, uma sensibilidade mística e romântica; com 
isso, porém, um cérebro implacavelmente racionalista, sequioso de clareza e de demonstrações. Se nunca 
tivesse havido racionalistas, o primeiro racionalista teria sido eu; o racionalismo, em mim, não é uma 
teoria que eu adoptei, mas uma maneira de ser com que nasci”. 
13 Antero de Quental (1842-1891), filósofo, poeta e escritor, foi um das referências maiores da Geração de 
70 em Portugal. 
14 Vf. SÉRGIO, António, Sobre o odioso “eu”, p. 123. 
15 Ibidem, p. 123. 
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Camões”16), que o nosso pensador lança na pequena introdução do escrito de 1909 basta 

para compreendermos o facto de António Sérgio ter dedicado o seu primeiro ensaio17 a 

um poeta-filósofo romântico português, inebriado por sombras e pessimismos, 

aparentemente tão distante das suas matemáticas lógicas e das suas geometrias 

analíticas? 

A priori, nenhuma das colocações expostas por António Sérgio serve para 

responder à nossa dúvida. Ficamos apenas a saber que o homem dos Ensaios admirava 

imensamente Antero, que o considerava, aliás, um grande poeta (o maior de todos, 

depois de Camões18) e que prezava, acima de tudo, as suas posições socialistas. Mas se 

Sérgio não se confidencia abertamente, uma leitura mais atenta do seu primeiro escrito 

filosófico poder-nos-á dar algumas pistas para deslindarmos a questão que nós próprios 

equacionámos. Já nessa altura (início do século XX), apesar de estar envolvido com as 

ciências exactas, Sérgio conhecia bastante bem a literatura portuguesa e sentia uma 

inquestionável predilecção por Antero. Desta forma, para além de estar interessado em 

discutir o problema da moral, do Bem e da justiça na obra do autor dos Sonetos, 

integrando-o naturalmente no contexto da tradição filosófica (reparemos que já alude, 

não só aos seus mestres – Platão, Espinosa e Kant –, mas também a Descartes, a Locke 

[1632-1704], a Leibniz, a Berkeley, a Hume [1711-1776], a Fichte [1762-1814], a 

Hegel [1770-1831], a Schelling [1775-1854], a Schopenhauer, a Comte, entre outros), 

reflecte, de igual modo, sobre temáticas que o estimulavam complementarmente (ou, 

quiçá, matricialmente), a saber: gnosiologia (alude já a ideia pura, a pensamento e a 

extensão, a espírito, a eu, a factos, a mundo objectivo, a sensibilidade, a espaço, a 

tempo, a substância, a inteligência, etc), religião e até mesmo poesia. Neste seu 

primeiro ensaio, António Sérgio estipula já, mesmo que em traços muito largos, as 

categorias nodais da sua teoria do conhecimento, reflexo dos inúmeros autores que leu 

sofregamente num curto espaço de tempo, depois de ter descoberto Espinosa, como ele 

próprio confessa, na sua autobiografia. De tal modo, somos levados a crer que o nosso 

                                                           
16 Idem. Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental. In: ______, 
Notas Sobre Antero, Cartas de Problemática e Outros Textos Filosóficos, p. 60. 
17 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 5, pp. 370-371: “A minha primeira obrita estritamente 
filosófica, onde se encontram – já – algumas das sugestões fundamentais destas Cartas, foi publicada em 
1909, e redigida alguns anos antes; intitula-se Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da 
Filosofia, de Antero de Quental. Foram as dificuldades nacionais trazidas pela proclamação da República 
(1910) que me desviaram para a sociologia, a pedagogia, a economia, a história, as teorias políticas, etc.: 
tudo isto, porém, sobre uma base de reflexão filosófica”. 
18 Luís de Camões (1524-1580). 
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amador de ideias19, apesar de ter escolhido debruçar-se sobre a obra de Antero de 

Quental na sua primeira experiência filosófica, não se limitou a tecer análises acerca da 

literatura ou do pessimismo anterianos, mas, ao mesmo tempo, a propor, a partir das 

considerações sobre o poeta-filósofo, uma concepção epistemológica e gnosiológica. 

Neste sentido, António Sérgio não deixa totalmente de parte os estudos que havia feito 

acerca das matemáticas ou das geometrias (como veremos mais à frente, aquando de 

uma análise mais aprofundada do texto Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais 

da Filosofia, de Antero de Quental), nem sequer as suas impressões sobre os filósofos 

que havia conhecido há pouco. A opção por estudar Antero de Quental é, então, uma 

homenagem que Sérgio faz a um dos pensadores portugueses que mais apreciava, e, 

simultaneamente, um (bom) pretexto para se iniciar como filósofo e epistemólogo. 

Antes de apurarmos a relação intelectual que António Sérgio construiu com os 

filósofos que mais estimou e que o conduziram a estipular um determinado rumo 

intelectivo, e também a analisar a sua interpretação da tradição filosófica em geral, neste 

primeiro capítulo visamos, inicialmente, atestar a sua propensão para a filosofia, 

desenhada pelo rigor das ciências exactas e, ao mesmo tempo, reflectirmos de que modo 

tal comportamento influenciou o seu percurso intelectual e a sua maneira de se dispor 

no meio científico, cultural e até na sua própria experienciação do e com o mundo. 

É desde muito cedo que António Sérgio se auto-convence da sua vocação 

racionalista e da sua tendência para o universal. Se as matemáticas o impeliram para tal 

descoberta, a filosofia confirmou-lhe a sua missão ou seu apostolado pela busca da 

universalidade. É este mote, aliás, que está subjacente a todo o prefácio que o autor faz 

à primeira edição do primeiro volume dos seus Ensaios, em 1920. Cremos até que o 

escopo principal desta obra, pela importância que teve para o próprio pensador e para o 

contexto intelectual do início do século XX, em Portugal, além das especificidades de 

conteúdos, era a sublimação do universal, tanto como método tanto como concepção 

filosófica: “A despeito da diversidade dos seus assuntos, todos os ensaios deste volume 

têm um único objectivo: a busca da orientação mais verdadeira, e por isso mesmo mais 

fecunda, nos problemas de que depende o ressurgimento da nossa grei, – e com ele, 

naturalmente, o valor da contribuição que podemos dar à obra comum progressivista de 

Portugal e do Brasil, à colaboração das duas pátrias na humanização da espécie humana. 

                                                           
19 É assim que António Sérgio se auto-define em Explicações de um amador de ideias que não ambiciona 
ser importante. Seara Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 410, 11 de Outubro de 
1934, p. 28 
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Com que espírito deveremos nós – os portugueses da minha idade e os mais moços que 

os da minha idade, – considerar a nação de que somos parte e os grandes factores do seu 

destino? Que somos, que poderemos ser e por onde vimos? que nos falta, que sabemos e 

que faremos?”20 Uns parágrafos mais adiante, António Sérgio responderá que o espírito 

que deverá animar os portugueses é o espírito universal. 

No prefácio desta obra, Sérgio, para além de, como já antes dissemos, fazer a 

apologia do espírito universal, diferencia, de igual forma, os conceitos de nacional e de 

nacionalismo, associando, em parte, o espírito universal a um espírito nacional (e não 

nacionalista, tão confundido e enaltecido na época): “Aspectos houve, como tenho dito, 

em que acertou o Nacionalismo, graças ao ouro que nele jazia entre vária ganga de 

infantilidades; mas aí mesmo, ao que se me afigura, frequentes vezes se enganou a 

escola acerca da índole de tais acertos, não tendo consciência segura e nítida das 

verdadeiras razões por que se saía bem. Acertava, afinal de contas, sempre que 

elaborava com inteligência os dados portugueses do seu problema, aproveitasse muito 

ou aproveitasse pouco (como instrumentos) os métodos, as técnicas e o ensino dos 

estrangeiros (e sobretudo quando os aproveitava muito); portugueses hão-de ser os 

elementos, a matéria prima da construção futura; universal, porém, o espírito; universal 

a inteligência (do social-económico); universal (, em suma), a aspiração humana”21. 

Logo abaixo, o ideólogo dos Ensaios completará: “No campo especulativo, o legítimo 

nacionalismo, o nacionalismo bem entendido, é o estudo e elaboração das realidades 

nacionais feitos sob os métodos e finalidade de um espírito universal; e o erro dos de 71 

não foi o buscarem no estrangeiro um mundo de ideias e uma cultura nova (o que era 

natural e indispensável) mas prescindirem da análise profunda das realidades (vitais) do 

seu país, para aplicar-lhe apressadamente muito vagas doutrinas que encontraram 

fora”22. 

A crítica sergiana à questão do nacionalismo prende-se, afinal, a um aspecto muito 

preciso: a incompreensão, por parte daqueles que o defendem, do sentido de 

universalidade e, simultaneamente, da ignorância daquilo que é verdadeiramente 

nacional. António Sérgio parece opor, então, os conceitos de nacionalismo e nacional. 

Isto é, na sua visão, o primeiro está relacionado com uma defesa irrestrita dos valores 

                                                           
20 SÉRGIO, António. Prefácio da Primeira Edição (1920). In: ______. Ensaios. Tomo I. 3ª ed. Edição 
crítica de Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá 
da Costa e Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1980, p. 55 
21 Ibidem, p. 64. 
22 Ibidem, p. 64. 
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nacionais e a um preconceito ou aversão dos valores e preceitos estrangeiros, sobretudo 

se eles vierem suprir as falhas dos portugueses; o segundo associa-se a uma aceitação da 

índole universal e humana do carácter português, ajustando, caso seja necessário, os 

valores de fora à realidade da nossa grei. Contudo, tal dinâmica será concebida sempre 

com um sentido apurado de universalidade e com uma consciência perfeita da natureza 

e das condições do país. Sérgio exemplifica com a curta frase: “O mais nacional dos 

nossos poetas, Camões, é o menos nacionalista, na sua arte, de todos eles”23. No 

entender sergiano, “a compreensão do nacional é coisa seriíssima; a mania do 

nacionalismo é uma pura futilidade”24, tão-só porque a corrente nacionalista não difere 

em quase nada daquilo que os literatos da França e os seus estadistas preconizam, no 

fundo, importou-se um nacionalismo do centro da Europa sem sequer se proceder a uma 

mediação ou adequação à realidade portuguesa – para Sérgio, os ditos nacionalistas não 

conhecem nem a história de Portugal nem o quotidiano das suas gentes. Em resumo, ao 

se abandonarem a um romantismo que pode desfigurar e falsificar, em certa medida, a 

realidade objectiva, esses nacionalistas abrem mão daquilo que, no entendimento 

sergiano, orienta os indivíduos para o espírito crítico: o pensar lógico e o método de 

investigação. Como podem os nacionalistas propor uma compreensão e uma 

reformulação de Portugal, se desconhecem ou abominam o espírito universal? Se 

fecham o país num ensimesmamento que o conduz a um atraso intelectual, científico e 

cultural? Se alegam uma valorização do passado e da tradição que, no fim de contas, 

não pressupõe uma atitude especulativa e crítica? Se lançam os indivíduos para o 

dogmatismo e para o conservadorismo? Para o autor dos Ensaios, daquela “falange dos 

Eruditos que animaram o surto do Nacionalismo, o que deixa obra mais relevante, e do 

mesmo passo mais nacional, seja uma senhora estrangeira e educada no estrangeiro, 

introdutora no nosso país de processos estrangeiros”25, a saber, Carolina Michaëlis de 

Vasconcelos26. Não porque seja alemã, mas porque, na sua educação, foi inclinada para 

o espírito universal – “Todas as sólidas conquistas de que pode aproveitar-se o 

Nacionalismo se devem a espíritos universalistas (, ainda que às vezes inconscientes de 

o serem)”27, remata o ensaísta numa nota do prefácio da primeira edição do volume I 

                                                           
23 Ibidem, p. 65. 
24 Ibidem, p. 66. 
25 Ibidem, p. 67. 
26 Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925), filologa alemã naturalizada portuguesa, foi a primeira 
mulher a leccionar numa Universidade em Portugal. Uma das suas obras mais emblemáticas é A Saudade 
Portuguesa (1914). 
27 SÉRGIO, António, Prefácio da Primeira Edição, Ensaios, Tomo I, p. 67. 
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dos seus Ensaios. Ora, esta é a crítica que António Sérgio faz, quer ao nacionalismo 

que, em geral, era propagado na grei portuguesa, quer à educação que vigorava no 

sistema de ensino de Portugal e que só fomentava uma degenerescência espiritual, 

intelectual e ideal. Daí a sua proposta de uma reforma da mentalidade28 (que não é 

relativa a uma mudança de conteúdos ou a uma troca conceptual, mas, antes, a uma 

inversão formal e categorial29), daí a ênfase dada à valorização do classicismo e à 

exprobação do romantismo, daí a exortação aos jovens da elite para “uma crítica 

disciplinadora e a um tentame de organização: ao culto da lucidez, da ordem na mente, 

da coerência de ideias, do espírito prático, ao idealismo com senso do real e à forma 

simples sem ser vulgar. Queiramos pensar um pensamento que se imponha aos homens 

pela sua justeza, busquemos exprimir-nos num vocabulário que tenha o carácter de 

generalidade”30. 

A sensibilização para o espírito universal constitui-se, assim, enquanto defesa do 

classicismo, ou da disciplina clássica, e enquanto crítica do romantismo. Por 

classicismo, entende António Sérgio, a “humanista reivindicação dos direitos 

preeminentes, não do indivíduo, mas da pessoa (no significado que entre os filósofos se 

costuma dar a esta palavra [; no de homem capaz de se elevar ao espírito, ao ponto de 

vista do universal]); do império do espírito sobre o fisiológico, da lei da coerência 

                                                           
28 Idem. Explicações ao Ex.mo Sr. Professor Martinho Nobre de Melo sobre as Doutrinas Morais dos meus 
Ensaios. Conclusão. Seara Nova. Lisboa, n.º 50, 1 de Agosto de 1925, p. 37: “(...) o que eu peço todos os 
dias aos meus mais jovens compatriotas, não é que abandonem as suas ‘ideias’ (os seus credos, partidos, 
fés): é, sim, que busquem ser inteligentemente (civilizadamente, europeiamente) aquilo mesmo que dizem 
ser. ¶ Sei (ou julgo sabê-lo) como se barbarizou esta Nação, e que haveria a fazer para a tirar de bárbara; e 
repito que a reforma mais importante – condição preliminar de todas as outras – é sempre A REFORMA 
DA MENTALIDADE; e que a disciplina mais necessária para termos a ordem a que todos visamos, não é 
a disciplina que provém da espada, da ditadura, da realeza ou da polícia, - mas a ordem, a honestidade e a 
disciplina intelectuais”; Idem. Ideal e Facto Sensível, Política e Ciência, Meios e Fins. Seara Nova – 
Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano VII, n.º 144, 3 de Janeiro de 1929, p. 446: “(...) mas a maior 
reforma precisamo-la nós, Portugueses; o homem interior em cada um de nós, - a começar em sua ex.ª e a 
começar em mim. (...) Todos exigem a reforma alheia: pouquíssimos buscam a reforma própria”. 
29 Idem. Introdução Geográfica-Sociológica à História de Portugal. 3.ª ed. Edição crítica de Castelo 
Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá da Costa e 
Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1976, p. 218: “Numerosas pessoas que nestes últimos 
tempos se têm dado a repetir a minha divisa: ‘reforma da mentalidade’, lhe atribuem um significado não 
só diverso, mas até contrário, ao que por essas palavras eu tentei exprimir. O que elas chamam ‘reforma 
da mentalidade’ é uma substituição no conteúdo das convicções; é deixar de acreditar em certos dogmas 
políticos para acreditar nos dogmas que lhe são opostos. Ora, o que eu quis significar por aquela máxima 
não é uma modificação no conteúdo das crenças, e sim na forma do pensamento dos homens, isto é, a 
passagem da mentalidade catecismal e dogmática (que se encontra igualmente nos dois campos opostos, 
entre homens da direita e entre homens da esquerda, entre vermelhos e azuis) para a atitude de espírito 
indagadora e crítica, - para a do livre exame, para a da correcção incessante, para a da discussão aberta, 
para a da investigação contínua”. 
30 Idem, Prefácio da Primeira Edição, Ensaios, Tomo I, pp. 70-71. 
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contra o cego instinto”31, isto é, não o regresso ao estudo das línguas clássicas ou a 

imitação dos Gregos e dos Romanos nos seus valores e ideais ou a apologia do 

conservadorismo e do reaccionarismo, mas, antes, a constatação de que só a actividade 

racional pode conferir ao espírito do homem o sentido do progresso, do humanismo, da 

justiça e da civilização. Por sua vez, o romantismo “preparou um retrocesso 

incontestável no caminho da cultura autêntica e até na escala do viver orgânico: uma 

queda do inteligível para o sensível, da sintaxe para a palavra, e do cérebro para a 

víscera; a dispersão no pormenor e no material pelo material; o abuso pela lantejoila e a 

preocupação do facto físico, com grave prejuízo da ideia e da verdadeira composição, 

do conchavarem-se as partes num todo e numa visão harmónica da realidade”32. O que 

António Sérgio parece querer clarificar é que, na disciplina clássica, tudo se subordina a 

um plano geral ou universal que tende a unificar os pormenores, as especificidades, as 

palavras, as imagens, as sensações e as fantasias numa hierarquia subordinada a ideias 

sólidas que são fiscalizadas, por sua vez, pela razão prática e pela experiência 

(animadas, como sabemos, pelo busca do universal) e que, no capricho 

fantasmagórico33 do romantismo, apenas há lugar para devaneios subjectivistas. A 

questão que parece incomodar António Sérgio na corrente estético-literária do 

romantismo não é tanto a associação que nela se faz ao passado e à tradição, mas a 

ausência de vértebra, de bússola, de orientação que o romantismo parece demonstrar. 

São essas críticas, aliás, que o nosso autor aprofunda no ensaio O Caprichismo 

romântico na obra do Sr. Junqueiro34 e que reitera no prefácio da segunda edição do 

volume I dos seus Ensaios: “não fiz crítica literária ao Junqueiro35 e ao Nobre36, mas 

uma crítica de carácter pedagógico-social aos que os tomaram como mestres de filosofia 

política: de revolucionarismo, ao primeiro; de nacionalismo, ao segundo. Os amantes de 

literatura, de poesia e de estética não tinham neste caso por que se meter comigo, 

                                                           
31 Ibidem, pp. 71-72. 
32 Ibidem, p. 72. 
33 Vf. Ibidem, p. 73. 
34 Idem. O Caprichismo romântico na obra do Sr. Junqueiro. In: ______, Ensaios, Tomo I, p. 362: “O 
que define uma ciência ou investigação não é o objecto que se analisa e estuda: é o problema; e uma 
infinidade de problemas, como é evidente, se podem tratar sobre o mesmo objecto. Diante dos livros do 
sr. Junqueiro, o problema que nos propusemos não foi o do crítico de literatura: foi um problema de 
educação; foi, se quiser, psicológico e social”. 
35 Abílio Guerra Junqueiro (1850-1923) foi um escritor, poeta e político, formado em Direito pela 
Universidade de Coimbra. Deixou publicado A Morte De D. João (1874), A velhice do padre 
eterno (1885), Finis Patriae (1890), Os Simples (1892), Oração Ao Pão (1903), Oração À Luz (1904) e 
Pátria (1915).  
36 António Nobre (1867-1900) foi um poeta saudosista, formado em Ciências Políticas em Paris, cuja obra 
principal se intitulou Só (1892). Faleceu apenas com 33 anos de idade, vítima de tuberculose pulmonar. 
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porque não falei de um assunto que os interessasse a eles”37 – até porque o primeiro 

volume dos seus Ensaios é “um livro de pedagogia social e de política (e não de crítica 

literária e estética)”38. Na sua perspectiva, devido à enorme influência que a literatura e 

a poesia assumiam perante a juventude portuguesa, o romantismo professado por 

Guerra Junqueiro, que não se restringia apenas a uma inovação estética mas também a 

uma proposta de carácter educacional, psicológico e social, constituía-se uma ameaça 

para as novas gerações, afinal de contas, não só parecia defender simultaneamente duas 

correntes contraditórias (a saber, um romantismo convulsionário, típico de um 

Michelet39 e de um Victor Hugo, e um intelectualismo positivista, típico de um Comte 

ou de um Littré40) – mostrando, desta forma, uma certa desorganização mental e 

metodológica, como não objectivava uma reforma da mentalidade e uma nova 

concepção da inteligência. 

Se, enquanto corrente literária, estética, educativa e sociológica, o romantismo se 

caracteriza, pela pena de Sérgio, como género invertebrado, a questão relativa aos 

conceitos de passado, de tradição ou de nacionalismo, por sua vez, ganha também 

alguma saliência filosófica. Vimos já que se os homens que se ocupam do nacionalismo, 

visarem a questão do nacional sem o abstraírem da universalidade, transformando-o 

num roble frondoso de braços amplos, racional e humanístico41, não há razões para se 

temer os equívocos de um nacionalismo passadista, reaccionário, conservador e 

tradicionalista. A este respeito, relembra António Sérgio que, quando aludimos a 

tradição, não nos podemos focar apenas num conceito abstracto, único e unívoco. 

Quando se trata da História de Portugal, ou de qualquer país, a bem dizer, não existe 

apenas uma tradição, mas muitas tradições: “Na pátria de ‘muitas e desvairadas gentes’, 

criada com o concurso de desvairados povos (e donde se saiu a envolver a Terra, a 

comunicar as raças, a unificar o Cosmos) a verdadeira causa da grandeza da Grei foi o 

âmbito mental de uma elite que soube, pela nítida ideia dos seus propósitos e largo 

universalismo do seu espírito, sustentar na Ibéria uma vontade política com as armas 

mais fortes da oficina europeia. Produto das aspirações do viver europeu, a missão 

histórica da nacionalidade foi inaugurar o Cosmopolitismo; queremos de novo desertar 

do mundo, depois de havermos descoberto o mundo, e estrangular hoje pela segunda 

                                                           
37 SÉRGIO, António, Prefácio da Segunda Edição, Ensaios, Tomo I, p. 5. 
38 Ibidem, p. 5. 
39 Jules Michelet (1798-1874) foi um filósofo e historiador francês. 
40 Émile Littré (1801-1881) foi um filósofo e lexicógrafo francês. 
41 SÉRGIO, António, Prefácio da Primeira Edição, p. 85. 
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vez a nobre tendência para a Humanidade? (...) Lembremo-nos do modo como se criou 

a Pátria, se povoou o reino, se organizou a armada; lembremo-nos da tendência para a 

mestiçagem em todas as nossas colonizações; lembremo-nos das letras, das artes, dos 

descobrimentos de Portugal...”42. Ora, é essa propensão para a mestiçagem e para o 

cosmopolitismo, e não a raça de sebastianistas-natos43, que deverá alertar os novos 

portugueses para uma efectiva reforma mental que passará, indiscutivelmente, por uma 

valorização dos aspectos pedagógicos, sociais, económicos e culturais. Para tal, é 

necessário que se assuma um postulado básico e primordial: “Como a mentalidade, e 

não as crenças, é o que na hipótese nos importa mais, impõe-se uma crítica de 

propedêutica aos métodos de pensar que nos legaram”44. 

Este era o pensamento de António Sérgio, em 1920. Reflexo maduro de longos 

anos a lucubrar em torno da contribuição da filosofia para o desenvolvimento educativo, 

social e cultural do seu país. Neste tempo, o ideólogo dos Ensaios, armado já pela 

sabedoria do seu Platão, do seu Espinosa e do seu Kant, não tem dúvidas de que 

“filosofar – é formar com o universo uma sociedade consciente; filosofia, vida social, 

pedagogia, são três aspectos de uma mesma coisa, a qual se fundamenta, como vamos 

ver, na lei de unidade da consciência a que damos o nome de Razão”45. Neste ensaio, 

Educação e Filosofia, o autor, inspirado sobretudo pelas teses que Platão expõe n’ A 

República, profere que uma crise na Cidade acarreta uma crise na Educação e que só a 

Filosofia terá condições de a resolver. Em traços muitos largos, e em sintonia com os 

ideais platónicos, o que António Sérgio quer dizer é que o guardião da Cidade é o 

filósofo. Por outras palavras, “construir o alicerce da filosofia, portanto, foi construir o 

da pedagogia, e ao mesmo tempo o da sociedade”. As bases de toda a edificação social 

assentam, portanto, no projecto educativo e pedagógico que o governo dessa sociedade 

implementar e que deverá ser de natureza filosófica: “À pergunta liminar – se o ensino 

deve ser filosófico – respondo enfaticamente que sim. Em meu juízo, a ideia de que 

dissocio educação e filosofia só pode ocorrer aos indivíduos, ou pouco atentos, ou que 

consideram esta última sob um aspecto demasiado abstracto, não na sua parte mais 

humana, onde a actividade filosófica – da mais viva origem e do mais largo interesse – 

                                                           
42 Ibidem, pp. 77-78. 
43 Vf. Ibidem, p. 84. 
44 Ibidem, p. 85. 
45 Idem. Educação e Filosofia (Princípios de uma Pedagogia Qualitativa de Acção Social e Racional). § 1. 
In: ______, Ensaios, Tomo I, pp. 135-136. 
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implica com as necessidades sociais e é uma teoria da educação”46. Ora, o que 

determina tal actividade é tão-só o pensamento em lato senso (ou se quisermos, a razão 

universal, tão difundida socraticamente como a medida de todas as coisas) ou o 

pensamento do indivíduo quando reflecte criticamente, isto é, quando pensa objectiva e 

universalmente. À semelhança de Platão, António Sérgio está convencido de que há 

apenas um único Pensamento, uma única Inteligência, universais, comuns a todos os 

homens, dos quais todos participam, formando, portanto, uma sociedade una e racional. 

O que compete à Filosofia, enquanto Teoria da Educação, é promover o bom uso do 

pensamento, da inteligência; é constituir-se como método pedagógico, como maiêutica, 

a fim de proporcionar a todos os homens a ascensão à verdadeira comunidade e 

cidadania: a cooperação no racional. 

Escusado será dizer que o professor ou o educador são os pilares que sustentam 

esta sociedade, afinal de contas, são eles quem orientam os mais novos no rumo da 

moral, na formação de uma comunidade mais consciente (porque racional), na 

promoção do desenvolvimento da Razão e da Inteligência. Ao professor compete, 

portanto, estimular o uso da ferramenta mor que cada um traz dentro de si (a Razão), e 

não propriamente incentivá-los a debitar conteúdos. De qualquer modo, António Sérgio 

realça que a doutrina intelectualista que propõe na sua obra não é apenas “[um 

intelectualismo que vê no intelecto, não a faculdade de abstrair e o depositário das 

ideias gerais, mas sim o construtor do Universo concreto, pelas relações inteligíveis que 

ele próprio cria;] e se me opuserdes a ela o sentimento e o instinto, respondo-vos que a 

Razão, por sua vez, é um sentimento e é um instinto”. Tais assentimentos seguem 

aquela linha que o autor já tinha traçado, em 1909, no ensaio Notas sobre os Sonetos e 

as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental, que dita que “Separar o 

sentimento da inteligência ou o facto da ideia, é uma ilusão na vida e um erro na 

especulação. O próprio trabalho científico pressupõe um amor e um ideal, ainda que 

mascarado ou inconsciente. Fazer ciência não é só especular, mas sentir, actuar, 

produzir”47. Uns anos mais tarde, em 1937, na Seara Nova, Sérgio reiterará: “Aquela 

grande lucidez na criação mental (...) anda sempre unida à emotividade extrema”48. 

Nesta perspectiva, a proposta intelectualista do autor dos Ensaios para a estruturação do 

método pedagógico radica, assim, na defesa de um ensino humanista das ciências, o 

                                                           
46 Ibidem, p. 133. 
47 Idem, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, p. 142. 
48 Idem. Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real. In: ______, Notas sobre Antero, Cartas de 
Problemática e outros textos filosóficos, pp. 190-191. 



28 
 

qual tende a combater dois vícios opostos que comummente alastram nos 

comportamentos dos educadores: o abstracto intelectualismo (que reduz a Razão apenas 

à inteligência) e o exagerado sentimentalismo (que ignora, no universo dos instintos, o 

instinto racional). Resumidamente, “educar significa, como dissemos, favorecer o 

crescimento da capacidade de racionalização, de espiritualização, de universalização, de 

superação dos limites vários que confinam o indivíduo numa pátria ou grupo, numa 

localidade ou época”49. A tarefa da educação será, deste modo, uma tendência para o 

universal e para o infinito. 

A convivência, nestas primeiras páginas do capítulo, com alguns postulados 

definidos por António Sérgio (enquanto prosélito da universalidade da Razão, o autor 

questiona algumas das correntes políticas e literário-filosóficas que fervilhavam no 

início do século XX, em Portugal: a saber, o nacionalismo e o romantismo, por 

exemplo, bem como defendia que a única realidade é o espírito) e com algumas 

obviedades da sua biografia (“Da impressão causada pela geometria analítica, pela física 

matemática, é que os problemas filosóficos para mim surdiram, e à luz das equações 

dessa geometria e da física é que li um Espinosa, e um Platão, e um Kant”50), dão-nos 

finalmente o ensejo para questionarmos a sua relação com os ideais platónicos e a sua 

crítica à filosofia aristotélica, com o cartesianismo real e ideal, com o espiritualismo de 

Espinosa, com a moralidade kantiana, com a filosofia romântica alemã (sobretudo com 

Georg Hegel), com o seu herói Antero de Quental e também com o seu rival intelectual 

Henri Bergson51. 

É por demais sabido que a atracção que António Sérgio de Sousa sentia pela 

filosofia derivava, primeiramente, dos seus estudos nas áreas da matemática, da física e 

da geometria, e, em segundo plano, do contacto relampejante que estabeleceu com a 

primeira leitura da obra de Espinosa. Só depois é que se interessou por Platão. Sérgio 

crê, no entanto, que os seus primeiros ensinamentos platónicos remontam às aulas de 

ciências exactas cursadas, por si, na Escola Politécnica. 

 

 

 

 

                                                           
49 Idem, Educação e Filosofia, p. 160. 
50 Idem, Prefácio da Segunda Edição, Ensaios, Tomo I, p. 34. 
51 Henri Bergson (1859-1951) foi um filósofo francês que se dedicou ao estudo do espiritualismo e do 
evolucionismo. 
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1.2 – A Apologia do Platonismo Ideal e a Crítica do Animismo Aristotélico 

 

Em 1908, no único livro de poemas que António Sérgio publicará durante toda a 

sua vida – Rimas52 –, que corresponde, curiosamente, à sua primeira obra editada ao 

público, o autor deixa já evidente a sua veia idealista, o seu carácter iluminista e o seu 

grande apreço por Espinosa: “Ontem foi Providência, ou Deus, ou Fado, / É hoje 

Natureza, Ideia, ou Vida, / Ou como mais convenha ao nosso agrado, / (...) Que seja 

pois a Ideia a nova amada, / Se a divina ilusão já nos não guia / No incerto percorrer da 

nossa estrada”53; “Ideia santa, luz bendita, / Pára um momento, – porque vais? / A 

minha força ressuscita, / Não me abandones nunca mais”54; “ Quem és? A Natureza 

afeita à sua essência, / O Ser, que a si se amou, amando a inteligência: / E quando viste 

a lei à luz da eternidade, / Tornando a submissão em calma liberdade, O teu verbo 

imortal era a razão que ouvia / A própria voz de Deus cantando essa harmonia”55. 

Contudo, apesar de uma apologia expressa do idealismo e do iluminismo, no fundo, da 

sua adesão ao primado racional, António Sérgio denuncia igualmente, embora de uma 

forma mais esbatida, já que não faz menção categórica, a sua formação platónica. 

Afinal, neste Rimas, evidencia-se já o seu inegável platonismo: da constatação que a 

matemática e que a geometria são inerentes à estruturação do Mundo56 à crença que 

existe um Bem eterno57 ou da questionação acerca da imortalidade da alma58 à apologia 

da teoria das formas59, são alguns pequenos exemplos que encontramos ao longo deste 

livro de poemas, embora insipidamente, que demonstram que António Sérgio já havia 

tomado contacto com aquele que, mais tarde, o autor vai chamar de seu Mestre Platão. 

                                                           
52 SÉRGIO, António. Rimas. Lisboa: Tipografia do Anuário Comercial, 1908. 
53 Ibidem, “Il Pensieroso”, II, pp. 38-39. 
54 Ibidem, “Idealistas”, II, O Artista, p. 66. 
55 Ibidem, “Numa página de Espinosa”, p. 89. 
56 Ibidem, “Amor Fati”, pp. 126-127: “Mas quem das coisas desce ao fundo / Não vê o bem, não vê o 
mal: / Tudo que passa neste mundo / É geométrico e fatal; / A existência não é digna / De vos ouvir as 
maldições: / Qual é o sábio que se indigna / Com a precisão das equações? /  Por mim, cá vou por entre a 
gente, / Sem nada haver com que me importe; / Espero um bem, mas um somente: / O bem final, o bem 
da morte... / Maquinalmente, como um louco, / Vou repetindo ao coração: / A vida é isto, e dura pouco... / 
Resignação! Resignação!”. 
57 Ibidem, “A Cascata”, p. 136: “Como o espectro solar, assim também / Suspensa na minh’alma vai 
brilhando / A santa aspiração do eterno bem”; Ibidem, “Il Pensieroso”, IV, p. 48: “E a luminosa Bondade, 
/ Transposta de mundo em mundo, / Faria da imensidade / A verdadeira Cidade / De Deus: a do Bem 
fecundo”. 
58 Ibidem, “Ad Amicos”, p. 137: “Não sei que ideia se profere / Quando se diz: ‘alma imortal’; / Não sei 
se há Deus que remunere / Quem nesta vida odeia o mal;”. 
59 Ibidem, “Soneto”, p. 152: “Contemplando o fulgor da pura Ideia, / Tua alma entoará soberbos hinos / À 
beleza imortal que a senhoreia”. 
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O mesmo poderemos dizer relativamente a Notas sobre os Sonetos e as 

Tendências Gerais da Filosofia, publicado em 1909. Neste ensaio, se Sérgio alude 

explicitamente a autores como Descartes, Espinosa, Leibniz, Locke, Berkley, Hume, 

Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, entre outros, bem com faz uma 

apreciação detida das teorias da maior parte destes filósofos, não chega, porém, a fazer 

menção a Platão. Todavia, estão patentes, neste escrito, ideais de indiscutível teor 

platónico, tal como a ideia de Bem enquanto supremacia racional, a identificação entre 

as categorias de pensar e ser, uma proposta de gradação dos seres, a superioridade da 

ideia pura, a valorização do sentimento moral e  a esfera do ideal enquanto coroação da 

realidade. Apesar de tudo isto, António Sérgio não é um platónico em todas as 

vertentes, afinal, faz o elogio da poesia, considerando-a  não só a verdadeira realidade, 

como aquela dimensão que “nos mantém na atenção ao desconhecido, na admiração da 

grandeza espantosíssima do Cosmos, da complexidade subtilíssima das almas, 

características do verdadeiro investigador”60. Neste sentido, reclama que a poesia e a 

religião têm a mesma origem e “afirmam a mesma ideia”61. Embora nunca se tenha 

considerado um poeta, mas apenas um curioso e um versejador acidental62, assim como 

confessara, numa missiva, ao seu amigo Raul Proença63, Sérgio jamais desconsiderou, à 

maneira de Platão, o trabalho dos poetas64. 

Sensivelmente vinte anos depois, na conferência inaugural da “Semana de 

Cultura” da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra65, em 1929, num texto 

intitulado Considerações sobre o Problema da Cultura, a interpretação que António 

                                                           
60 Idem, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental, p. 142. 
61 Ibidem, p. 144. 
62 Vf. Idem. Correspondência para Raul Proença. Organização e introdução de José Carlos González, 
Lisboa: Publicações Dom Quixote / Biblioteca Nacional, 1987, p. 42. 
63 Raul Proença (1884-1941) foi um escritor, jornalista e intelectual que esteve ligado à fundação dos 
grupos da Renascença Portuguesa e da Seara Nova. Trabalhou na Biblioteca Nacional e esteve exilado, 
por motivos políticos, em Paris. 
64 PLATÃO. A República. 7.ª ed. Trad. e notas de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1993, 600e: “Assentemos, portanto, que, a principiar em Homero, todos os poetas 
são imitadores da imagem da virtude e dos restantes assuntos sobre os quais compõem, mas não atingem 
a verdade”; Ibidem, 605c: “Da mesma maneira, afirmaremos que também o poeta imitador instaura na 
alma de cada indivíduo um mau governo, lisojeando a parte irracional, que não distingue entre o que é 
maior e o que é menor, mas julga, acerca das mesmas coisas, ora que são grandes, ora que são pequenas, 
que está sempre a forjar fantasias, a uma enorme distância da verdade”; Ibidem, 607b: “Aqui está o que 
tínhamos a dizer, ao lembrarmos de novo a poesia, por, justificadamente, excluirmos da cidade uma arte 
desta espécie. Era a razão que a isso nos impelia. Acrescentemos ainda, para ela não nos acusar de uma 
tal ou qual dureza e rusticidade, que é antigo o diferendo entre filosofia e poesia”. 
65 A conferência, no entanto, não foi apresentada por si, já que, na época, estava exilado em Paris. 
Inicialmente era para ter sido lida por Joaquim de Carvalho mas como este precisou de se deslocar a 
Lisboa, Sílvio Lima acabou por substituí-lo nessa função. 
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Sérgio faz da obra platónica já é totalmente diferente, sendo possível percebermos o 

quão influenciado pelas teses do ateniense este seareiro já havia sido. 

Sérgio inicia, assim, o seu discurso dizendo que a verdadeira realidade é o 

espírito66. Com tal afirmação, o autor pretende expressar duas ideias fundamentais: uma 

de natureza gnosiológica e outra de natureza espiritual. Relativamente à primeira, visa 

mais uma vez esclarecer que, em si, a realidade não existe, é uma construção relacional 

da ideia pura. Afinal, aquilo a que se chama de realidade ou até mesmo de sociedade 

existe apenas como ideia no nosso espírito67, “está no pensamento como ideia”68. Na 

conferência proferida pelo seu amigo Sílvio Lima69, Sérgio sintetiza esta questão, sem 

entrar em pormenores de teor mais gnosiológico e epistemológico (fá-lo naturalmente 

em outros textos que têm esse propósito), afirmando que “aquilo mesmo que no mundo 

exterior nos parece a essência da realidade – o essencialmente externo no que é externo 

– existe unicamente no nosso pensar”70. Se esta citação revela já a tendência neo-

kantiana do autor dos Ensaios, demonstra, igualmente, o seu cariz platónico, como 

discutiremos já a seguir. Antes, no entanto, explicitemos a interpretação de cariz 

espiritual que pode ser dada à frase sergiana que expusémos acima: a realidade é o 

espírito. 

No que concerne a esta segunda perspectiva, António Sérgio escreve em 

Considerações Sobre o Problema da Cultura que “ser espiritual, por um lado, é ter uma 

noção esclarecida e sólida de que as coisas exteriores não valem em si, mas só como 

meios de bons estados de espírito (o que afirma Bell71); mas também, por outro lado (e 

pois que só é espiritual o que é intelectual, como diz Bossuet) ser-se capaz do dom da 

espiritualidade é sê-lo da atitude da inteligência pura, é sermos susceptíveis de libertar a 

alma das nossas limitações individuais, das que derivam das circunstâncias em que nós 

vivemos, (...) para tomarmos uma atitude objectiva e crítica, e para assim nos erguermos 

pela consideração do Todo – ao ponto de vista do universal”72. Se o Espírito é, por 

                                                           
66 Em A Educação Cívica, A Liberdade e o Patriotismo Antigos e Modernos (In: SÉRGIO, António, 
Ensaios, Tomo I, p. 222), Sérgio chega a escrever: “A Pátria verdadeira, a Pátria «natural», é a do 
Espírito; a outra é uma imagem, «sombra», simples instrumento daquela [primeira] (instrumento 
necessário, e por isso mesmo muito amável); o que liga os homens não é o sangue, nem o território, nem 
o rei, – mas sim a Ideia”.  
67 Vf. SÉRGIO, António. Considerações Sobre o Problema de Cultura. In: ______, Ensaios, Tomo III, p. 
27. 
68 Ibidem, p. 28. 
69 Sílvio Lima (1904-1993) foi um professor universitário ligado à psicologia e às ciências da educação. 
70 SÉRGIO, António, Considerações Sobre o Problema de Cultura, p. 31. 
71 Eric Temple Bell (1883-1860) foi um matemático escocês. 
72 SÉRGIO, António, Considerações Sobre o Problema de Cultura, p. 33. 
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excelência, o acto criador do espaço, da extensão ou da realidade e, por consequência, 

de todos os correlativos que dinamizam a actividade pensante, é, simultaneamente, o 

Espírito, na sua actividade objectiva e intelectual, que promove o desejo de liberdade e 

libertação na alma do ser humano. Tal desejo constitui-se, deste modo, como ânsia do 

universal e do Todo. Ora, tal empreendimento só será estatuído na medida em que se 

considerar a cultura como primado da tal actividade intelectual e espiritual. Ou seja, 

quando se assumir que “sermos cultos, em resumo, é sermos capazes de encontrar o 

bem na pura espiritualidade do ser pensante. A atitude portanto da objectividade, a 

atitude mental propriamente científica, representa por isso na questão da cultura uma 

virtude radical ou basilar. O ideal de cultura estará pois na ciência, desde que 

consideremos essa mesma ciência, não nos enunciados e conclusões externas, mas na 

ascética íntima do que a está criando quando ela se cria por amor do Espírito, na 

transparência e plenitude do viver mental”73. 

Ao distinguir cultura de civilização, relegando esta última para “o conjunto de 

processos do viver comum”74 e enaltecendo a primeira enquanto “civilização interior”75, 

António Sérgio crê que só será verdadeiramente culto, aquele indivíduo que conseguir 

libertar o seu espírito de todas as limitações e condicionalismos (como as paixões, os 

vícios, os gostos pessoais ou ainda os impedimentos que surjam da sua classe social, da 

sua profissão, do seu partido, da sua pátria,...) e estiver voltado para uma beatitude 

mental e para uma elevação espiritual. Sabemos, todavia, que este processo não é tão 

linear quanto aparenta ser e que está dependente, ao fim e ao cabo, de uma inversão da 

mentalidade, de uma renovação pedagógica, de uma valorização científico-cultural e de 

uma consideração dos aspectos sociais. O pensador seareiro não deixa, no entanto, de as 

prever nas suas doutrinas pedagógicas, filosóficas e cooperativistas. De qualquer forma, 

ser-se culto implica amar a liberdade e, por sua vez, desejar o supremo bem racional. 

Imbuído do desejo de avanço cultural e espiritual, António Sérgio denuncia os 

obstáculos que a sociedade do seu tempo encontrava para se desenvolver: o primeiro 

dizia respeito ao “desenvolvimento da civilização burguesa, que nos dá uma falsa 

concepção do progresso e materializa o espírito do trabalhador”76; o segundo era 

concernente àquilo a que o autor chamava de espectros, isto é, “certas concepções 

                                                           
73 Ibidem, pp. 33-34. 
74 Ibidem, p. 32. 
75 Ibidem, p. 32. 
76 Ibidem, p. 41. 
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obsoletas e de todo incompatíveis com o pensar moderno”77; o terceiro era relativo ao 

“pânico geral que depois da guerra se apossou da burguesia das nações europeias 

(sobretudo das nações ‘latinas’) e que lhe tira audácia e lucidez mental para buscar uma 

solução das dificuldades”78; e o quarto e último obstáculo correspondia ao “facto de 

uma parte dos escritores europeus (...) haverem desertado ignominiosamente do reduto 

do ideal e dos valores da cultura dedicando-se à faina de torcer o espírito para o pôr ao 

serviço dos interesses de classe, de partido, de patriotismo e de conservação social, 

fazendo-se pioneiros da mentalidade bárbara, e sacrificando a Verdade ao oportunismo 

da Acção”79. A par de uma barbarização dos trabalhadores, de uma aversão ao pensar 

moderno, de um medo do desconhecido e do novo, de uma alienação das verdades 

teórico-espirituais em nome de um oportunismo de uma acção segmentada, Sérgio 

relembra ainda que a crise do Espírito se tem acentuado ainda mais porque os Estados 

têm promovido o sepultamento das verdades religiosas, ou seja, do cristianismo 

primordial, cujo objectivo principal consistia em adorar o Deus do Espírito. Todavia, e a 

bem da verdade, tem sido sempre assim. A história da humanidade, e a das nações 

europeias em particular, tem constantemente amortalhado o progresso do Espírito. O 

nosso autor realça a esse propósito que “o mal do Europeu, se não estou em erro, é que a 

mente idealista e o pensar reflexivo – pura interioridade do racional – não logrou 

libertar-se de maneira completa da sua escravidão à imagem sensível, às crenças 

mitológicas tradicionais, à religiosidade grosseira da gente comum, ao rude instinto, 

materializador. A inteligência do Europeu não é ainda autónoma, não consegue manter-

se na liberdade autêntica; (...) Homens houve em que a mentalidade europeia se revelou 

de maneira mais intensiva, mais característica, mais radical. Por exemplo: um Sócrates, 

um Descartes, um Espinosa, um Fichte. Esses mesmos, porém, foram logo vítimas da 

tradição realista, ou em si mesmos, ou nos seus sucessores; foram vítimas, digo, dos 

vícios materializadores da imaginação do vulgo, ou de certa maneira de pensar as coisas 

que antecedeu a constituição do saber científico”80. É, portanto, também através de uma 

crítica ao impedimento do avanço do Espírito, ao longo da história das sociedades 

ocidentais, que o ideólogo dos Ensaios chega a Sócrates e a Platão. Se uma certa visão 

da filosofia associada a conceitos matemático-geométricos (é de salientar que o nosso 

autor enaltece a relação que a Filosofia estabelece com a Ciência, tal como estipula 

                                                           
77 Ibidem, p. 41. 
78 Ibidem, p. 41. 
79 Ibidem, p. 41. 
80 Ibidem, p. 44. 
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Platão, por exemplo81), defendida pelos dois atenienses, já o tinham empolgado, a 

apologia de uma filosofia do Espírito galvanizam-no ainda mais. Quando se inspira em 

Sócrates, António Sérgio está consciente de que está a seguir um modelo racionalista, 

social, crítico e universal de pensar e agir82. 

“Platão, a seguir a Sócrates, criou uma filosofia de espiritualismo estreme, que 

toma por modelo do saber verdadeiro a pura idealidade das relações matemáticas; e está 

nas doutrinas dos diálogos platónicos a fonte imperecível do idealismo europeu, do 

humanismo científico, das formas superiores do pensar filosófico que se não querem 

divorciar do saber mais nítido, que é aquele que se exprime pelas equações. Em Platão, 

Deus é interior à consciência do homem, e jaz no foco da claridade mental: não é uma 

coisa, não existe lá”83 – na visão de António Sérgio, Sócrates e seguidamente Platão 

alertaram para o aprisionamento que o próprio Espírito sofreu no seio da Filosofia e 

tentaram inverter esse funesto processo ao proporem, precisamente, filosofias 

espiritualistas. Sócrates, como tão bem demonstra Platão na sua Apologia de Sócrates, 

apela para a importância da reflexão interior, da reflexão do eu e do Espírito sobre si 

próprio84, uma vez que, com a maioria dos pré-socráticos, o homem havia-se divorciado 

do seu interior para observar o mundo exterior: os céus, os planetas, os astros, as 

constelações, os elementos. 

Na concepção sergiana, foram Sócrates e Platão que conceberam o idealismo 

matemático, base de toda a Filosofia ocidental, que se expressa através da negação do 

                                                           
81 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 5, p. 369: “Na filosofia de um Platão, o que para mim é 
essencial é o que desponta nela em ligação com a ciência do seu próprio tempo, – com a única ciência a 
valer do tempo, que era a ciência matemática; num Descartes, num Espinosa, num Malebranche, num 
Leibniz – e depois num Kant – vejo eu filosofias de inspiração científica, em ligação com a ciência”.  
82 Idem, Educação e Filosofia, pp. 134-135: “Mas qual homem, qual indivíduo, constitui essa medida de 
todas as coisas? Cada um de nós em particular, com os seus caprichos e preconceitos, as suas opiniões 
acidentais e os seus sentimentos de ocasião? Sim, diziam os Sofistas; e a este individualismo meramente 
vital, antítese do conformismo tradicionalista que o antecedera na sociedade grega, opõe Sócrates, depois, 
o seu pensamento sintético de um individualismo racionalista, e por isso mesmo social. A medida de 
todas as coisas – mostrará ele finalmente – n ão é a regra da tradição que nos impõe esta sociedade (a 
sociedade da experiência, a sociedade realizada); mas não é tão-pouco o subjectivismo, o sentimento, a 
sentença casual de cada cabeça, como pretendiam os Sofistas: a medida de todas as coisas é o pensamento 
do indivíduo quando o indivíduo realmente pensa, quando pensa criticamente [(objectivamente, 
universalmente, fazendo-se espírito)], buscando a coerência consigo próprio e descendo à raiz do seu 
próprio ser; ora, a raiz de cada um de nós, segundo Sócrates, é a fonte comum de conclusões comuns; é 
uma Razão universal, e que por isso nos vincula a todos a uma mesma sociedade universal, – a uma 
sociedade da Razão que procuramos concretizar”. 
83 Ibidem, pp. 47-48. 
84 PLATÃO. Apologia de Sócrates. 29d. In: ______. Êutifron, Apologia de Sócrates, Críton. Trad., 
introd. e notas de José Trindade Santos. 4.ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da moeda, 1993, p. 85: 
“Homens de Atenas, respeito-vos e amo-vos, mas antes me deixarei convencer pelo deus do que por vós 
e, enquanto respirar e for disso capaz, não cessarei de filosofar nem de vos exortar, mostrando-vos o 
caminho”. 
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figurativismo e da apologia das formas. Tal reconhecimento, no fundo, constitui-se 

enquanto vitória sobre o legado aristotélico85. Significa isto que o Homem, animado 

pela Alegoria da Caverna86, deverá tentar libertar o Espírito do influxo do sensível e do 

figurativo com o objectivo de ascender à pureza das relações mentais (e matemáticas, no 

fim de contas). Essa ascese ou subida implica, simultaneamente, uma fuga daquilo a que 

se pode considerar uma “imaginação no espaço” e uma luta contra o pendor natural. Até 

porque o que se almeja atingir, por meio de uma ginástica do intelecto puro, são as 

Formas, o nível superior das relações matemáticas. 

A apologia que António Sérgio faz de Platão e, consequentemente, do platonismo 

é, de igual modo, uma crítica a Aristóteles e ao aristotelismo. Defende a Forma e 

despreza a Figura, enaltece o inteligível e descredibiliza o sensível, considera a 

relacionação mental e matemática e desconsidera a imaginação no espaço. No seu 

entender, em ternos gnosiológicos e epistemológicos, as doutrinas platónicas e o 

platonismo apresentam-se como “ascese” ou como “subida”, enquanto que, 

contrariamente, as doutrinas de Aristóteles e o aristotelismo revelam uma “descensão” 

ou uma “descida”. Ao fim e ao cabo, para o sergismo, o pensar da ciência aristotélica 

(que influenciará a maior parte da história do Ocidente) incide, acima de tudo, num 

modelo de classificação zoológica e num voluntarismo que, naturalmente, apelam para a 

intuição sensível, para o imagético e para o animismo. 

Por sua vez, na sua concepção, a teoria do conhecimento dever-se-á basear numa 

filosofia relacional, isto é, numa relacionação mental, matemática e formal, no fim de 

contas, a mais objectiva e real (partindo da premissa que a única realidade é o Espírito), 

que descura a ilusão do sensacionismo. Não é a intuição nem a realidade exterior que 

desencadeiam o processo cognitivo mas antes a construção mental e a relacionação 

inteligível que constituem e inventam os objectos: “E se portanto às leis deres o nome 

de Ideias (como lhe chamava o Platão) dirás que não há objecto anteriormente a uma 

                                                           
85 SÉRGIO, António, Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, p. 191: “Ao que me parece, o progresso 
da ciência no mundo moderno poderia ser representado de uma maneira sumária (aceito que simplista, se 
assim me objectarem, mas em suma aceitável) por uma luta simbólica de dois filósofos: Aristóteles, 
Platão. Esquematizo as coisas – e esquematizo muitíssimo – para dizer assim: cada grande avanço da 
ciência moderna pode ser traduzido simbolicamente por uma vitória de Platão sobre Aristóteles”. 
86 PLATÃO, A República, 517a / 517b: “Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se 
encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já 
que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira. Pois, segundo entendo, no limite do 
cognoscível é que se avista, a custo, a ideia do Bem; e, uma vez avistada, compreende-se que ela é para 
todos a causa de quanto há de justo e belo; que, no mundo visível, foi ela que criou a luz, da qual é 
senhora; e que, no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la 
para se ser sensato na vida particular e pública”. 
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Ideia, e que todos os objectos são tecidos de Ideias. Conhecer um objecto é afinal 

constitui-lo, por meio de um tecido de relações entendíveis, – ou seja: por meio de 

Ideias. Conhecer, por outra, é essencialmente inventar: não é ligar coisas anteriormente 

dadas; e o que chamamos descobrimentos são realmente invenções. No relacionar – e 

pelo relacionar – é que se formam os objectos das percepções de um homem; e desde a 

percepção às invenções do génio a vida do intelecto é geração contínua, revelação da 

infinita produtividade do Eu, – fonte inexaurível de criação científica, de progressão 

moral”87. O que o autor dos Ensaios pretende demonstrar quando se refere ao acto do 

conhecimento enquanto invenção ou enquanto saber científico (“opinião verdadeira 

fundada em logos, – isto é: opinião verdadeira que se justifica e explica pela 

relacionação inteligível dos aconteceres, pela unificação dos fenómenos”88) é que, 

contrariamente àquilo que os empiristas defendem, as sensações e apreensões imediatas 

não passam de inferências e elaborações do próprio intelecto, no fundo, “a percepção é 

inventada, como qualquer teoria científica”89; “é noção quimérica a de uma experiência 

pura, não formada de ideias, de construções, de hipóteses; a de uma Natureza absoluta, 

sem relacionação com o pensar”90. Ou, conclusivamente, “a percepção é inicialmente 

uma criação do intelecto; é, desde o seu princípio, cognoscitiva e teorética”91. Ora, é 

nesse sentido que a Teoria das Formas explanada por Platão se aplica ao pensamento de 

António Sérgio: procura de invariantes que unifiquem o sensível do mundo ou o mundo 

sensível92 e que promovam a investigação científica. No caso de Sérgio, as suas Formas 

são o Uno unificante. 

O platonismo confesso de António Sérgio (o autor chega a considerar os diálogos 

platónicos como guias exemplares para a iniciação cultural93) é, ao mesmo tempo, tal 

como já antes sublinhámos, uma crítica à herança aristotélica patente na evolução 

científica do Ocidente: “Se não estou muito em erro, tanto na filosofia como nas 

«ciências exactas» é possível distinguir duas famílias de espíritos: a família que 

denomino dos «amigos das Formas», ou das relações entendíveis (ou seja dos sábios de 

                                                           
87 SÉRGIO, António. Um problema anteriano (Sobre a Ideia e a Realidade do Desprendimento Activo na 
Peregrinação Moral do Autor dos Sonetos). Diálogo na Praia. In: ______, Notas Sobre Antero, Cartas de 
Problemática e Outros Textos Filosóficos,  p. 271. 
88 Idem, Cartas de Problemática, Carta N.º 3,  p. 340. 
89 Idem, Um problema anteriano, Diálogo na Praia, p. 269. 
90 Ibidem, p. 271. 
91 Ibidem, p. 272. 
92 Vf. Idem, Cartas de Problemática, Carta N.º 4, p. 353. 
93 Vf. Idem. Prefácio a Os Problemas da Filosofia, de Bertrand Russell. In: ______, Notas Sobre Antero, 
Cartas de Problemática e Outros Textos Filosóficos,  p. 215. 
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mentalidade platónica, que conseguiram libertar-se dos seus grilhões na Caverna), e 

aquela que designo como de «amigos da imagem», (ou seja dos homens de mentalidade 

imagética, não libertos ainda dos seus grilhões na Gruta)”94. Em termos muito gerais, as 

críticas que o ideólogo dos Ensaios tece a Aristóteles e ao aristotelismo prendem-se 

muito directamente com o conceito de Física que estes desenvolveram e com as noções 

de matéria e forma por si expostas. Sérgio, bem como a maioria dos idealistas, não 

aceitava a existência de formas substanciais (ou de uma alma) que, consequentemente, 

legitimariam a realidade dos fenómenos físicos e materiais. No seu entender, não é o 

animismo ou o imagetismo que explicam a relação destes com um elemento, 

supostamente superior e de natureza diversa, que lhes dá origem, mas antes a aplicação 

da relacionação matemática, ou seja, compreender o fenómeno como criação intelectual 

e não como mera intuição sensível. 

O platonismo defendido por António Sérgio ou o Platão sergiadíssimo95 tratam-

se, todavia, à semelhança dos seus pensamentos acerca de Descartes ou de Kant, de um 

platonismo ideal: “Como porventura o jovem leitor não ignora, costumo designar por 

«platonismo ideal», «cartesianismo ideal», »kantismo ideal», etc., as doutrinas a que me 

parece que chegaria um crítico se se metesse a desenvolver com a mais perfeita 

coerência as concepções características de cada um dos filósofos (...). Construir a 

«doutrina ideal» de um mestre seria pois apurar o seu sistema de ideias (...) e 

acrescentar-lhe aquilo que lhe vai bem à índole, o que é dele de direito, mas que o não é 

de facto. Em suma: é levá-lo ao términus da sua própria estrada, ao ápice meridiano da 

sua marcha”96. No texto Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, publicado na Seara 

Nova, em 1937, António Sérgio é muito claro quanto a essa questão: “A filosofia é a 

actividade de elucidação das ideias, e os homens que vulgarizam uma doutrina 

filosófica não devereiam (creio) explicar algo menos do que o próprio autor: deveriam, 

pelo contrário, explicar ainda mais. Quando não, cairão no vício da pregação 

dogmática”97. Ou seja, na concepção sergiana, o estudo da Filosofia implica crítica e 

não apostolado, cabendo ao intérprete não só deter-se sobre as doutrinas que os 

filósofos apresentaram de facto mas também sobre o que, na sua leitura, apresentaram 

de direito (que correspondem ao seu idealismo). Esta postura idealista, no entanto, não 

                                                           
94 Idem. Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley. In: ______,  Notas Sobre 
Antero, Cartas de Problemática e Outros Textos Filosóficos, pp. 235-236. 
95 Vf. Idem, Prefácio da Segunda Edição. In: ______, Ensaios, Tomo I, p. 33. 
96 Idem, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 241. 
97 Idem, Cartesianismo ideal e cartesianismo real, p. 185. 
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deixa de ser problemática. Se, por um lado, os leitores e os críticos da Filosofia não 

devem ter uma atitude pacífica e dogmática, limitando-se a reproduzir os sistemas dos 

filósofos, mas propor visões novas, por outro lado, dever-se-á ter atenção ao idealismo 

que se sugere acerca de um determinado autor. A conduta de António Sérgio, no que diz 

respeito a este assunto, chega a ser radical: não só aventa a possibilidade de construir 

um idealismo para os seus autores (Platão, Descartes e Kant, por exemplo), por vezes 

até mais ideal do que aquele que os próprios construiram, como criticar certas doutrinas 

que constam do sistema desses pensadores e que, no seu ponto de vista, não deveriam 

sequer constar, na medida em que não se encontram em consonância com os princípios 

e o todo do seu pensamento. Não soa a absurda esta frase estranha: não devia98 

constar? Sérgio retorque assinalando que “«não devia», caro aprendiz de filósofo, 

porque tenho a impressão de que tais doutrinas se não acham de acordo com o que nele 

é básico; de que surgem como desvios da trajectória ideal que eu julgo na lógica dos 

seus princípios; porque me parecem infidelidades do nosso filósofo a umas tantas 

directrizes da sua mesma obra, directrizes que se me afiguram estruturais e cêntricas”99. 

É, pois, neste sentido, que dizemos que o platonismo defendido pelo seareiro é um 

platonismo ideal, ou seja, porque diz mais acerca das doutrinas que o próprio Platão 

concebeu e porque lima aquelas que considera incoerentes com o projecto platónico. A 

título de exemplo, raramente António Sérgio se pronuncia sobre a expulsão dos poetas 

da Cidade que ocorre n’A República. Certamente porque considera que “a poesia é a 

verdadeira realidade. Ela nos mantém na atenção ao desconhecido, na administração da 

grandeza espantosíssima do Cosmos, da complexidade subtilíssima das almas, 

características do verdadeiro investigador”100. A leitura que faz das doutrinas do 

ateniense é, deste modo, idealmente platónica. Não só porque se esforça em completar e 

complementar o sistema filosófico do autor dos Diálogos, mas também porque possui 

um discernimento maior relativamente à evolução da história da Filosofia: “Ora, essa 

destilação ou purificação da doutrina, que o autor quase sempre não conseguiu fazer, 

podemo-la às vezes tentar nós outros. E porquê?  – Porque estamos de posse do que lhe 

faltava a ele, ao autor do sistema; isto é: do desenvolvimento posterior que as ideias 

tomaram, e que ilumina para nós uma doutrina antiga, permitindo-nos ver o que o autor 

não viu. Quem conhece, por exemplo, a geometria analítica de um Descartes, pode ser 

                                                           
98 Vf. Ibidem, p. 187. 
99 Ibidem, p. 187. 
100 Idem, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental, p. 142. 
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mais platoniano do que o próprio Platão; ou, para dizer melhor: mais puramente 

platoniano do que o próprio Platão; quem conhece Espinosa, Malebranche101, 

Einstein102, pode ser mais cartesiano do que foi Descartes; ou, para dizer melhor: mais 

completamente cartesiano do que foi Descartes. Para cada um de nós, pode pois existir 

um platonismo ideal, que vem a ser um platonismo de maior pureza, de maior rigor, de 

mais fiel platonismo, que o que se vê nas obras do autor da República”103. Na 

concepção de Sérgio, a interpretação que ele próprio faz da filosofia de Platão é mais 

platoniana do que a do próprio Platão, na medida em que é mais idealista, mais exacta e 

porque soube desmontar todos os erros que o aristotelismo imputou à filosofia 

ocidental, nomeadamente à gnosiologia e à evolução científica, que, naturalmente, 

camuflaram o adensamento de uma hermenêutica platónica mais fiel e apurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Nicolas Malebranche (1638-1715) foi um filósofo francês, autor de vários tratados. 
102 Albert Einstein (1879-1955). 
103 Idem, Cartesianismo ideal e cartesianismo real, pp. 187-188. 
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1.3 – Método e Crítica: Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real 

 

Tem-se difundido amiúde que António Sérgio é medularmente cartesiano. 

Todavia, concordar com tal afirmação implica analisar em que aspecto o ensaísta o é, já 

que, em grande parte do seu pensamento filosófico, não há coincidências entre o 

filósofo português e o filosófo francês. No entanto, poder-se-á afirmar que, em absoluto, 

Sérgio é metodicamente cartesiano, já que, na sua opinião, é o “duvidar metódico 

cartesiano que está sempre aberto à problemática”104. Acrescentará uns anos mais tarde 

que “é a dúvida metódica, camaradas e amigos, a primeira das lições a tomar do 

Descartes. Ora o propagandista, por definição do género, tende a não duvidar de coisa 

alguma. Não vos esqueçais de que o labor filosófico, antes de constar de uma discussão 

de teses; antes de nos dar uma investigação de problemas, antes de consistir numa 

apresentação de doutrinas –, é uma atitude e uma disciplina do espírito. E qual 

disciplina? – A disciplina crítica. A filosofia é uma ascese; e não fará obra de 

divulgação filosófica – mas sim de divulgação antifilosófica – quem não se empenhe em 

responder à dúvida por meio de uma exposição explicativa e crítica. Propaganda é uma 

coisa; filosofia é outra”105. 

Não temos muitas dúvidas de que, desde os primeiros textos filosóficos, datados 

de 1909, até aos últimos que escreveu na sua vida, a grande meta de António Sérgio 

fosse a disciplina crítica. E dizemo-lo com esta convicção não só porque, em muitos dos 

escritos, o ensaísta sublinha tal objectivo de uma forma veemente, mas também porque, 

na grande maioria dos casos, o que Sérgio realmente faz, mais do que tecer um sistema 

filosófico, é autoprovocar-se criticamente e incitar os seus leitores a criticarem e a 

duvidarem. Alguns dos seus intérpretes e dos seus adversários ideológicos acreditavam 

que esta postura era enganosa, na medida em que estavam convictos de que o 

verdadeiro escopo sergiano era, não uma inversão mental, cultural e educativa 

promovida pelo criticismo, mas uma reforma objectivamente associada a uma ideologia 

específica. Contudo, o ensaísta prova o contrário, usando para tal o reconhecido  

conceito de reforma da mentalidade, já aqui anteriormente exposto. Ora, a reforma da 

mentalidade, no entender de Sérgio, era tão-só a passagem ao bom uso da crítica e da 

dúvida metódica, isto é, tornar a metodologia cartesiana como base da aprendizagem, do 

ensino e da filosofia. 

                                                           
104 Idem, Prefácio da Segunda Edição, Ensaios, Tomo I, p. 46. 
105 Idem, Cartesianismo ideal e cartesianismo real,  p. 186. 
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Como explicáramos no sub-capítulo anterior, é num texto publicado na revista 

Seara Nova, no ano de 1937, que António Sérgio destrinça o cartesianismo real daquilo 

que considera o seu cartesianismo ideal. Tal conceituação fa-lo-á aprofundar a sua visão 

do idealismo que, há muito, vinha já sendo estruturada. Em 1920, no Prefácio da 

Primeira Edição do tomo I dos Ensaios, o autor já é assaz enfático quanto a essa 

questão: “Por isso vos convido – ó jovens da elite! – a uma crítica disciplinadora e a um 

tentame de organização: ao culto da lucidez, da ordem da mente, da coerência de ideias, 

do espírito prático, ao idealismo com senso do real e à forma simples sem se ser 

vulgar”106. 

Em Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, António Sérgio não se limita, 

portanto, somente a diferenciar cartesianismo, platonismo ou kantismo ideal de 

cartesianismo, platonismo ou kantismo real, estabelece outrossim todas as linhas que 

tecem a sua proposta idealista e criticista. No seu ponto de vista, tal como já havia 

escrito em relação à relevância que o platonismo assumira para a evolução da ciência e 

da filosofia espiritualista/idealista, “o avanço da ciência física exige o abandono das 

hipóteses figurativas: cartesianizando-se, platonizando-se, subindo do nível 

percepcional da psique para o nível puramente intelectual e científico, relacional e 

matemático”107. 

Além da metodologia cartesiana, reconhecemos na obra de Sérgio a herança de 

um idealismo proposto por Descartes no século XVII, embora livre e voluntariamente 

adaptado pelo director da Seara Nova. Nesse aspecto, António Sérgio é idealmente mais 

cartesiano do que o próprio Descartes, no entanto, e por outro lado, a leitura facciosa 

que o nosso autor faz do filósofo seiscentista, enaltecendo determinados conceitos, 

desprezando outros com os quais não concorda e propondo hermenêuticas paralelas, 

fazem dele um intérprete arguto, astuto e peculiar: “No caso do nosso Descartes a 

distância que vejo entre o direito e o facto – quer dizer: entre o cartesianismo ideal e o 

cartesianismo real, – não tem unicamente aquelas mesmas origens que se encontram em 

geral nos demais filósofos, a saber: causas involuntárias, insconscientes, não 

apercebidas pelo próprio Mestre. No comum dos filósofos, existem infidelidades a si 

próprios em que foram incorrendo sem dar por isso; há destilações que jamais fizeram 

porque lhes faltou o tempo para as realizar. Mas no Descartes, além dessas, há 

infidelidades perfeitamente conscientes, voluntárias, propositais, se não estou em erro. E 

                                                           
106 Idem, Prefácio da Primeira Edição, Ensaios, Tomo I, pp. 70-71. 
107 Idem, Cartesianismo ideal e cartesianismo real, p. 203. 
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sabeis porquê? – Porque ele desencadeou uma revolução formidável, e as revoluções 

são perigosas para quem quer que as faça. Descartes sabia-o, e não queria a fogueira”108. 

Segundo esta perspectiva, Renée Descartes foi propositadamente obscuro, ambíguo e 

infiel ao seu próprio pensamento em muitos excertos das suas obras com o objectivo de 

se mascarar e fugir das ameaças da Inquisição. Porém, e assim sendo, torna-se 

complexo para os seus leitores e intérpretes saber a verdadeira opinião de Descartes, 

sendo-lhes necessário um esforço complementar para aprender a ler nas entrelinhas e 

para sistematizar a base do seu pensamento com o sentido de detectar incoerências e 

ambiguidades. É este trabalho, ao fim e ao cabo, que Sérgio se propõe fazer, avisando 

de antemão e contrariando muitos daqueles que criticaram a falência e a nebulosidade 

do sistema cartesiano, que Descartes sabia tudo109, ou seja, que “enxergou a pleno (se 

não digo asneira) certas ideias que se concluíam das características fundamentais da sua 

obra; mas... Mas não lhe convinha, evidentemente, revelar que as via; e o que nos deu, 

segundo imagino, foi uma mistura do cartesianismo ideal com umas tantas crenças 

tradicionais e rígidas que se achavam nas bases da teologia católica”110. 

A leitura que António Sérgio propõe, então, nas páginas de Cartesianismo Ideal e 

Cartesianismo Real reflecte um Descartes ideal, limpo das impurezas históricas que, por 

vezes, maculam a obra filosófica de um autor; um cientista revolucionário; e um crítico 

atroz do sistema aristotélico. Ora, seguindo estes parâmetros, António Sérgio não é 

medularmente cartesiano, é, por sua vez, ideal e metodicamente cartesiano. E é esse 

Descartes que Sérgio expõe, difunde e proclama – “a de que não é absurda esta minha 

aventura de pretender extrair do cartesianismo de facto um outro cartesianismo a que 

chamarei de direito, ou cartesianismo ideal”111. 

A admiração que o ideólogo dos Ensaios sentia pelo filósofo seiscentista francês 

sustentava-se, acima de tudo, no facto de Descartes ter promovido uma verdadeira 

reforma na Filosofia. Para além de ter colocado em causa a debilidade do sistema 

aristotélico quer no campo da Física e da Ciência como um todo, quer na sua relação 

com a teologia católica (aristotelismo e tomismo tinham-se aliado há muito), segundo 

Sérgio, o autor de O Discurso do Método realizou uma verdadeira reformação 

filosófica: “Não lhe bastava, por consequência, construir uma física que fosse 

geométrica: tinha que justificar filosoficamente a redução da física à geometria, o que 

                                                           
108 Ibidem, p. 188. 
109 Vf. Ibidem, p.188. 
110 Ibidem, pp. 188-189. 
111 Ibidem, p. 191. 
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era destruir a ciência existente, a física das formas substanciais”112. O que significava 

dar uma atenção a Platão como nunca antes havia sido dada e contestar a sedimentação 

que a ciência aristotélica havia construído. Uma das principais propostas que Descartes 

faz neste âmbito, diz respeito, tal como Sérgio tão eficazmente relembra, à apologia de 

uma filosofia espiritualista, geométrica e matemática, lançando um novo olhar sobre a 

tradição filosófica que, à sua época, estava instituída. 

A partir do momento em que António Sérgio faz a apologia do cartesianismo ideal 

em detrimento de um certo cartesianismo real, o autor coloca em questão alguns dos 

principais conceitos cartesianos, a saber: res cogitans, res extensa, matéria ou 

imaginação, por exemplo. 

A bem da verdade, quando o autor dos Ensaios sustenta a superioridade do seu 

cartesianismo ideal face ao cartesianismo real ou de direito, está a contestar um 

conjunto de ideias que Descartes difundiu e que, tomadas em absoluto, não implicam 

directa e objectivamente a defesa de um cartesianismo de facto. Só é possível postular 

um cartesianismo ideal depois de Espinosa, Malebranche e Huygens113, por exemplo, 

terem concebido uma metafísica idealista. Ou seja, o cartesianismo de Sérgio é, pois, 

neste sentido, um cartesianismo essencialmente espinosista e malebranchista. Ou, em 

duas palavras, idealista e metafísico. Só por esse motivo, aliás, é que se compreende 

que, a partir das teses de Renée Descartes, e levantando a bandeira de um idealismo 

cartesiano, o nosso autor proponha a edificação de uma ciência física baseada na 

Geometria e arredada, portanto, da intuição sensível e do figurativismo. Na concepção 

de Sérgio, o filósofo francês tinha o objectivo de transformar a Física em Geometria e 

esta, por sua vez, em Matemática pura, em ciência do espaço inteligível e uno, liberta de 

quaisquer influências sensoriais, imaginativas e figurativas. No entanto, e realmente, 

estas inferências não procedem de uma leitura imediata das teses cartesianas, até 

porque, como é sabido, as hipóteses físicas que Descartes sugere são de natureza 

imaginativa e figurativa, na medida em que são visionáveis e promanam da impressão 

sensível. Não nos esqueçamos, a título de exemplo, que a ideia de imaginação que o 

filósofo seiscentista defende não coincide com aquela que Sérgio proclama: “Porque, se 

considero com mais atenção o que seja a imaginação, torna-se claro que é apenas uma 

certa aplicação da faculdade do conhecimento ao corpo, que lhe é, intimamente, 

                                                           
112 Ibidem, p. 193. 
113 Christiaan Huygens (1629-1695) foi um matemático e físico holandês. 
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presente, e é portanto, existente”114. Nas obras de Descartes, a imaginação está, nesta 

perspectiva, associada directamente a uma recepção sensorial. 

Não obstante o autor de O Discurso do Método tivesse tido a intenção de reduzir a 

Física à Geometria (“toute ma physique n’est autre chose que géométrie”), o certo é que 

a Geometria a que ele se refere não é de natureza algébrica ou matematicamente pura, 

tal como Sérgio gostaria. A Geometria cartesiana ainda é de índole figurativa e 

imaginativa, não é extensão puramente mental. Tal concepção leva-nos a crer que, para 

além de Descartes ter objectivado estabelecer uma clareza tanto para o intelecto como 

para a intuição sensível, tanto para a res cogitans como para a res extensa, visou 

igualmente fundir elementos contrários. Se, a priori, o filósofo francês alerta para o 

perigo de se confiar plenamente na intuição sensível, nos dados que nos chegam por 

meio dos sentidos, se constata a vulnerabilidade dos corpos, por outro lado, acredita 

que, após um exame efectuado pelo intelecto e dissipadas todas as dúvidas, os sentidos 

podem ser úteis para o conhecimento verdadeiro, assim como o corpo, por mais perene 

e deteriorável que seja, está unido ao espírito (elemento que o orienta e conduz) por via 

da glândula penial. Afinal, por mais elementarmente diversos que sejam, corpo e alma 

estão reunidos num só ponto, fazendo com que ambos se misturem, com que cada um, 

em específico, se torne fundamental para o outro. 

Partindo desse princípio, o cartesianismo de facto não convence o Sérgio que 

escreve, em 1937, o artigo Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real. Todavia, poderia 

ter convencido o Sérgio que, vinte e oito anos antes, em Notas sobre os Sonetos e as 

Tendências Gerais da Filosofia de Antero de Quental, escrevera “Separar o sentimento 

da inteligência ou o facto da ideia, é uma ilusão na vida e um erro na especulação. O 

próprio trabalho científico pressupõe um amor e um ideal, ainda que mascarado ou 

inconsciente. Fazer ciência não é só especular, mas sentir, actuar, produzir”115 ou o 

Sérgio de Educação e Filosofia quando assentara que “doutrina intelectualista, talvez, a 

que vos proponho nestas páginas; [mas de um intelectualismo que vê no intelecto, não a 

faculdade de abstrair e o depositário das ideias gerais, mas sim o construtor do Universo 

concreto, pelas relações inteligíveis que ele próprio cria;] e se me opuserdes a ela o 

sentimento e o instinto, respondo-vos que a Razão, por sua vez, é um sentimento e um 

                                                           
114 DESCARTES, René. Meditações sobre a Filosofia Primeira. Introd., trad. e notas de Gustavo de 
Fraga. Coimbra: Livraria Almedina, 1992, p. 198. 
115 SÉRGIO, António, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental, 
p. 142. 
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instinto [, também criadora e também intuitiva (...)”116, apesar do autor considerar que o 

seu modo de pensar sempre fora o mesmo117. Em 1909 e em 1920, portanto, o 

cartesianismo real convenceria inteiramente António Sérgio. Só o amadurecimento 

intelectual do autor, sobretudo uma leitura mais detalhada de Espinosa e Malebranche, 

conduzi-lo-á a postular um cartesianismo ideal que, em lato senso, assentará numa 

reunião entre os aspectos idealistas de Descartes e os pontos fulcrais da metafísica 

espinosista e malebranchista: “combinemos esta nossa equação filosófica (obtida pela 

combinação das do Malebranche e do Descartes) com aquela ideia essencialmente 

platónica de que a alma se transforma pela ciência que atinge; quer dizer: com a 

pedagógica ideia de que o amador se transforma, não direi unicamente na coisa amada 

(como diz o Camões), mas na unidade das ideias que amorosamente unifica. E que 

teremos então? Teremos que o homem que consiga subir (com a consciência moral 

dessa ascensão interior) da física figurativa da intuição sensível para uma física 

geométrica de inteligibilidade matemática, – transforma, como simples consequência 

desse mesmo método, e por efeito espontâneo duma dialéctica interna, a sua consciência 

individual e sensível numa vasta consciência intelectual e unitiva, órgão de uma 

humanidade espiritual e fraterna, já não atassalhada por imperialismos em guerra, já não 

pulverizada por distinções entre classes: e é isso o que eu quisera que realmente se 

desse, se é de facto a uma física puramente matemática (a uma física conforme ao 

cartesianismo ideal, ao platonismo ideal) que pertencerá o futuro. Seria essa uma 

trajectória de cartesianismo perfeito: porque a redenção da humanidade pela nitidez das 

ideias – pelo saber autêntico – foi o norte supremo do pensar de um Descartes”118. 

Através do excerto supra citado, poder-se-á constatar, se dúvidas ainda houvesse, 

que o que realmente interessa a António Sérgio é o modelo científico, revolucionário119 

e sapiencial em que Renée Descartes se constitui. Isto é, importa-lhe a sua metodologia 

gnosiológica e o seu potencial idealismo, permitindo-se, ao mesmo tempo, “levá-lo ao 

términus da sua própria estrada, ao ápice meridiano da sua própria marcha”120. No 

                                                           
116 Idem, Educação e Filosofia, p. 140. 
117 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 10, p. 420: “Ou me engana a memória (e é sempre possível 
que a memória me engane) ou o meu modo de pensar foi sempre o mesmo”. O argumento que sustenta a 
ideia de que sempre seguiu o mesmo rumo de espírito, desde os dias da adolescência (vf. ibidem, p. 420), 
não implica que a sua teoria do conhecimento se tenha mantido sempre igual. 
118 Idem, Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, p. 207. 
119 António Sérgio escreve até, possivelmente identificando-se com a figura de Descartes em alguns 
aspectos, que “se sou revolucionário, é por ser idealista” (Idem, Prefácio da Segunda Edição, Ensaios, 
Tomo I, p. 44). 
120 Idem, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 241. 
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fundo, interessa-lhe o Descartes arquetipal. Tal como lhe interessará o Espinosa e o 

Malenbranche arquetipais. Até porque a sua proposta baseia-se precisamente no que, em 

potência, estes autores comportam em termos metafísicos e idealistas. Só, aliás, por esse 

motivo, é que se compreende que no Prefácio que escreve ao livro de Berkeley (Três 

Diálogos entre Hilas e Filonous), em 1948, Sérgio parafraseie o que já antes havia 

enunciado, na revista Atlântida, em 1917121: “Ora, no idealismo que sigo há o 

predomínio da ideia: designando por «ideia», – não, claro está, essa imagem diluída que 

é o conceito genérico pelo modo de pensar da filosofia empirista, mas as várias relações 

que espontaneamente criamos, mas as Formas geradas pela operosidade do intelecto”122. 

O Descartes que Sérgio reverencia é o Descartes da Ideia, o Descartes do Cogito: 

“Todos sabemos como Descartes – com o seu cogito – estabeleceu de forma decisiva e 

funda o carácter de imediata realidade (e de única imediata realidade) que cumpre 

atribuir ao nosso pensar”123. Ou seja, o cogito ergo sum, na sua opinião, é mais do que, 

tal como estabelece Antero de Quental, a carta de alforria da inteligência moderna124, 

é, igualmente, o modelo mais acertado das teorias gnosiológicas. Por um lado porque se 

fixa a unidade e a autonomia do princípio pensante, por outro porque se associa pensar 

e ser, pensar e existir. É o cogito que implica a existência, é a partir do cogito que se 

define o ser – “Eu sou, eu existo, isto é certo. Mas por quanto tempo? Certamente 

enquanto penso, porque pode porventura acontecer que se eu cessasse totalmente de 

pensar deixaria, desde logo, inteiramente de ser”125. Ora, esta identificação com o cogito 

cartesiano não implica, para o pensamento e para o projecto educativo e cultural de 

António Sérgio, nenhum desvirtuamento e nenhuma separação daquilo que afirmáramos 

no início deste sub-capítulo. Muito pelo contrário. A defesa de uma metodologia 

cartesiana pode abarcar a apologia de uma filosofia puramente intelectualista. E, no caso 

da proposta sergiana, tal é possível. A bem da verdade, a aplicação, por parte de Sérgio, 

de uma metodologia que se baseia na dúvida metódica, na crítica e na explicação 

filosófica dialoga com a doutrina do cogito ergo sum, com a explanação de uma 

filosofia de viés idealista. Para além disso, acenta como uma luva no projecto sergiano 

como um todo. A sua intenção de formar uma sociedade mais consciente, mais livre, 
                                                           
121 Idem, A Educação Cívica, A Liberdade e o Patriotismo Antigos e Modernos, p. 222: “A Pátria 
verdadeira, a Pátria «natural», é a do Espírito; a outra é uma imagem, «sombra», simples instrumento 
daquela [primeira] (instrumento necessário, e por isso mesmo muito amável); o que liga os homens não é 
o sangue, nem o território, nem o rei, – mas sim a Ideia”.  
122 Idem, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 230. 
123 Idem, Considerações sobre o Problema da Cultura, p. 28. 
124 Vf. Idem, Notas sobre os Sonetos e As Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental,  p. 123. 
125 DESCARTES, René, Meditações sobre a Filosofia Primeira, p. 122. 
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mais autónoma e mais crítica passa, absolutamente, por assumir as principais 

coordenadas do idealismo cartesiano: através do bom uso do intelecto, da Razão (na 

medida em que estes são tão-só dinamismos inventores e criadores), poder-se-á edificar 

uma sociedade e uma elite político-social mais responsável moralmente. Neste sentido, 

não podemos dissociar, na obra de António Sérgio, as suas intenções filosóficas das 

suas intenções morais. Elas estão estritamente relacionadas. Como, aliás, também 

estavam no corpus filosófico do seu Mestre Renée Descartes. Para ambos os casos, vale 

referir um pequeno excerto do livro de Joaquim de Montezuma de Carvalho126 – 

António Sérgio, a obra e o homem –: “Ter verdadeiro espírito racional é não ser 

supersticioso da própria Razão. É ter a coragem de duvidar dela para a servir melhor 

depois. Porque a razão não claudica, reforça-se. Auto-robustece-se. Cada passo em 

frente é um passo na senda do rumo certo. Pura disciplina. Nada de endeusamento”127. 

Em uma só palavra, o que une Sérgio a Descartes é a metodologia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Joaquim de Montezuma de Carvalho (1928-2008), filho do eminente professor Joaquim de Carvalho, 
foi um advogado e escritor que deixou uma ampla obra publicada. 
127 CARVALHO, J. Montezuma de. António Sérgio, a obra e o homem. Lisboa: Editora Arcádia, 1979, p. 
36. 
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1.4 – A Razão como sobrepujamento do paradoxo espinosista 

 

Na número 10 das Cartas de Problemática, António Sérgio enuncia que “o que 

creio possível afirmar com verdade é que não tive projectos de qualquer obra literária, e 

que escrevi impelido por circunstâncias do ambiente: vicissitudes políticas que o nosso 

país tem sofrido; variadíssimas polémicas a que fui sendo obrigado; entrevistas a 

periódicos que de mim se lembraram; encomendas de revistas, de editores, etc. O facto 

de pensar sobre quaisquer assuntos nunca foi o que me determinou a escrever sobre 

eles: foram sim acidentes e solicitações fortuitas no ambiente de uma vida torrentuosa e 

férvida, desvairada e múltipla, aos arrastros dos vaivéns e dos turbilhões do Acaso”128. 

Se foi o Acaso que impeliu Sérgio a escrever, é possível que também tenha sido o 

mesmo que o motivou a ler, porventura, entre os demais livros de matemática e 

geometria que o fascinavam na altura, a Ética de Espinosa, nos seus tenros 18 anos de 

idade. Anos mais tarde o autor dos Ensaios comparará esta obra a uma música de Bach 

(1685-1750) ou de Mozart (1756-1791): “Quando lemos a Ética ou a Mecânica Celeste 

(um livro de ciência verdadeiramente científico, e não de observações meramente 

empíricas) não temos a impressão de que vemos um quadro, mas a de ouvimos um Bach 

ou um Mozart”129. 

A obra magna de Baruch de Espinosa foi uma das primeiras de cariz filosófico 

que o nosso autor leu e que, por consequência, o despertou para a descoberta da tradição 

da Filosofia Ocidental. Como o próprio afirma, depois da Ética leu “sem método 

Descartes, Pascal, Leibniz, Berkeley, Kant, Schopenhauer, Comte, Taine, Stuart Mill, 

Spencer, Guyau, Fouillée”. Ora, esse primeiro contacto com os escritos de Espinosa, 

não só será fundamental para o alicerce intelectual de Sérgio, como para a interpretação 

que fará do pensamento do filósofo holandês também. Espinosa instigará intelectual e 

metafisicamente o pensador português. Aliás, tal como constatámos nos sub-capítulos 

anteriores, são as leituras sistemáticas da obra de Baruch de Espinosa que clarificam e 

condicionam a interpretação final que António Sérgio fará de um Platão ou de um 

Descartes, por exemplo. Espinosa é, no nosso entender, uma chave nodal para a 

interpretação de todo o corpus literário do homem dos Ensaios. 

                                                           
128 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 10, p. 421. 
129 Idem. Em torno da «ilusão revolucionária» de Antero. In:______. Ensaios. Tomo V. 2.ª ed. Edição 
crítica de Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá 
da Costa e Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1981, p. 157. 
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Em Considerações sobre o Problema da Cultura, António Sérgio escreve que foi 

a Espinosa quem “coube erigir nos modernos tempos o primeiro exemplar de um pensar 

metafísico suficientemente fiel à mentalidade europeia, isto é, à mentalidade racionalista 

que definiu a Europa”130. Esta citação revela que, apesar da importância que Descartes 

teve para a evolução do pensamento científico da modernidade, o filósofo seiscentista 

francês não se emancipou a tal ponto de desbravar o seu potencial idealismo e de se 

libertar do realismo e do substancialismo escolásticos. Para além disto, quer Sérgio 

dizer ainda que a mentalidade racionalista que caracteriza a mentalidade europeia e, 

especificamente a mentalidade de Espinosa, é uma mentalidade metafísica. Para tal, 

contribui a proposta de um noção de substância que se revela inédita e particularmente 

abrangente, sobretudo depois do que Descartes, tempos antes, havia sugerido a esse 

respeito – “«substância», no pensar de Espinosa, não significa o mesmo que para os 

autores escolásticos, quer dizer: não é o suporte das qualidades sensíveis, senão que a 

própria realidade objectiva, encarada na sua unidade e no seu todo”131. 

O que interessa, portanto, a António Sérgio, a partir da leitura de Espinosa, é a 

ideia de uma substância132 não corpórea, livre das qualidades sensíveis, e que tem a 

capacidade de se expressar una, infinita, indivisível e universalmente133. E 

desenganemo-nos se pensamos que a denominação de tal substância enquanto Natureza 

ou Deus134 incomoda a sensibilidade sergiana. Até porque, se outras premissas não 

existissem, talvez bastasse para convencê-lo aquela que afirma: “Deus é uma coisa 

pensante”135. Ora, para além deste postulado, existe ainda aquele outro que sustenta que 

“Deus é uma coisa extensa”136. Ambos permitem, assim, que Sérgio conclua que as 

teses espinosistas se caracterizam por uma radicalidade de tal ordem que é capaz de 

abalar a herança aristotélico-tomista e fomentar o idealismo cartesiano. Afinal, é do 
                                                           
130 Idem, Considerações sobre o Problema da Cultura, p. 50. 
131 Idem, Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, p. 202. 
132 ESPINOSA, Baruch de. Éthique. Vol. I, I, def. III, trad. Charles Appuhn, Paris: Éditions Garnier 
Frères, s.d, p. 19 (Trad. Portuguesa: Ética. Trad. Joaquim de Carvalho, Lisboa: Relógio D’Água Editores, 
1992, p. 100: “Por substância entendo o que existe em si e por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo 
conceito não carece do conceito de outra coisa do qual deva ser formado”). 
133 Ibidem, I, prop. VIII, p. 27 (trad. portuguesa, p. 111): “Toda a substância é necessariamente infinita”; 
Ibidem, I, prop. XIII, p. 43 (trad. portuguesa, p. 120): “A substância absolutamente infinita é indivisível”. 
134 Ibidem, I, appendice, pp. 103, 105 (trad. portuguesa, p. 169: “(...) pelas demonstrações em que fiz ver 
que tudo o que existe provém de certa necessidade eterna e da suma perfeição da Natureza”; Ibidem, I, 
prop. XXIX, scolie, p. 81 (trad. portuguesa, p. 151): “(...) deve entender-se por Natureza naturante o que 
existe em si e é concebido por si, ou por outras palavras, aqueles atributos da substância que exprimem 
uma essência eterna e infinita, isto é, Deus, enquanto é considerado como causa livre”. 
135 Ibidem, II, prop. I, démonstration,  p. 119 (trad. portuguesa, p. 199): “É por isso que o Pensamento é 
um dos atributos infinitos de Deus, o qual exprime a essência eterna e infinita de Deus, isto é, Deus é uma 
coisa pensante”. 
136 Ibidem, II, prop. II, p. 121 (trad. portuguesa, p. 199). 
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primado da Ideia que se trata e também, como o nosso autor tão bem observa, de uma 

dialéctica que nos permite “subir dos sentidos à razão, da razão à intuição, – do primeiro 

ao segundo e ao terceiro género do conhecimento, – e atingir assim a ideia do 

Pensamento universal, infinito, absoluto”137. É nesse sentido, igualmente, que António 

Sérgio constata que a compreensão das coisas nos aproxima da compreensão de 

Deus138. Até porque, segundo Baruch de Espinosa, tudo o que existe é substância, tudo 

o que existe, existe em Deus139. 

Se, numa primeira leitura mais lata, o Deus que Espinosa nos apresenta se revela 

metodológico ou racional, não poderemos olvidar, todavia, a propensão metafísica e 

mística da obra do filósofo holandês. Não obstante ser estruturalmente um geómetra, na 

verdade, Baruch de Espinosa é, essencialmente, um metafísico e um idealista. Há até 

intérpretes que o definem como místico, na medida em que consideram a Ética um 

escrito cabalístico140. De qualquer modo, não teremos grandes reservas em assumir, 

independentemente da natureza do Deus que Espinosa expõe, que, no seu pensamento, o 

método – neste caso a geometria – está ao serviço de Deus. Assim como, pelas razões 

que ora apresentámos, que não teremos também dúvidas relativamente à colocação 

enunciada por Joaquim de Montezuma de Carvalho no Posfácio à tradução portuguesa 

da Ética: “Se é havido por um embriagado de Deus”141. Deste modo, poder-se-á 

concluir que o filósofo judeu usa a geometria, não para provar simplesmente a 

existência de Deus, tal como antes fizera Descartes, mas para demonstrar que a 

Natureza, ou Substância, é o Ser Absoluto, o Deus sive Natura142. 

                                                           
137 SÉRGIO, António, Notas sobre os Sonetos e As Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de 
Quental, pp. 124-125. 
138 Vf. Ibidem, p. 125. 
139 ESPINOSA, Baruch de, Éthique, Vol. I, I, prop. XVIII, démonstration, p. 65 (trad. portuguesa, p. 137): 
“Tudo o que existe, existe em Deus, pelo que Deus é causa das coisas que nele existem”. 
140 CARVALHO, Joaquim de. Introdução. In: ESPINOSA, Baruch de, Ética, trad. portuguesa, p. 56: “No 
século XVII, Watcher aproximou o espinosismo da Cabala, ideia que Leibniz levou tão longe que na sua 
refutação da Ética chegou a identificar os modos eternos e infinitos da teoria da substância com os 
sephirot dos cabalistas; no século passado, M. Joel procurou estabelecer que o espinosismo é o remate de 
uma longa evolução da teologia hebraica e a síntese das tendências intelectualistas e místicas dos judeus 
da Idade Média (...)”. 
141 CARVALHO, Joaquim de Montezuma de. Posfácio – Das relações entre Joaquim de Carvalho e 
Espinosa. In: ESPINOSA, Baruch de, Ética, trad. portuguesa, p. 483. 
142 ESPINOSA, Baruch de, Éthique, vol. I, I, appendice, pp.103, 105 (trad. portuguesa, p. 169): “(...) pelas 
demonstrações em que fiz ver que tudo o que existe provém de certa necessidade eterna e da suma 
perfeição da Natureza”; Ibidem, I, prop. XXIX, scolie, p. 81 (trad. portuguesa, p. 151): “(...) deve 
entender-se por Natureza naturante o que existe em si e é concebido por si, ou por outras palavras, 
aqueles atributos da substância que exprimem uma essência eterna e infinita, isto é, Deus, enquanto é 
considerado como causa livre”. 
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É a partir destas premissas que António Sérgio se entusiasma pelo pensamento de 

Espinosa, afinal, o que está em causa, tendo como meio a matemática e a geometria 

puras, é o alcance do ser supremo, isto é, da substância que tudo une, unifica e explica. 

No fim de contas, no entender de Sérgio, o autor da Ética está a referir-se, ainda que por 

outras palavras, ao Pensamento universal e eterno, ao seu Uno unificante. 

Apesar de tal Substância revelar características monistas e deterministas143, 

Espinosa não nega a interferência da acepção de liberdade no processo ou na dialéctica 

do conhecimento realizado pelos homens, no qual a Razão tem um papel preponderante. 

Aliás, é a actividade racional que supera o paradoxo em que se constitui a 

compossibilidade do determinismo de Deus com a liberdade humana: “O homem livre, 

isto é, aquele que vive segundo o ditame da Razão, não é levado pelo medo da morte, 

mas deseja directamente o bem, isto é, deseja agir, viver e conservar o seu ser segundo o 

princípio da procura da utilidade própria; e, por conseguinte, em nada pensa menos que 

na morte, mas a sua sabedoria é meditação da vida”144. Para Espinosa, portanto, a partir 

do momento em que os homens seguem os ditames da Razão, estão a agir livremente, 

estão a seguir as regras da sua própria consciência e a libertar-se, em certa medida, do 

determinismo divino. Se podemos, a priori, apontar este raciocínio de paradoxal (afinal, 

como pode o determinismo de Deus ser compatível com a liberdade das criaturas?), por 

outro lado, e a posteriori, tal inferência pode ser salva do paradoxo a partir do instante 

em que Espinosa apresenta um dado novo, para além daquele que postula o Pensamento 

como um dos atributos divinos145: a superioridade e a invulnerabilidade da Razão. É 

este argumento, aliás, que permite a António Sérgio afirmar que, na filosofia 

espinosista, “a alma humana é em Deus eternamente”146, ou, em outras palavras, que o 

pensamento dos homens é coincidente com o Pensamento universal e eterno; que toda a 

realidade, no fim de contas, se encontra “não fora ou acima do intelecto, mas no mais 

profundo e no mais íntimo do nosso acto de intelecção”147. 

                                                           
143 Ibidem, I, prop. XIV, p. 45 (trad. portuguesa, p. 121): “Afora Deus, não pode ser dada nem ser 
concebida nenhuma substância”; Ibidem, I, prop. XVII, corollaire II, p. 59 (trad. portuguesa, p. 133): “Só 
Deus é causa livre. Com efeito, só Deus existe pela única necessidade da sua natureza e age somente pela 
necessidade da sua natureza só ele é causa livre”. 
144 Idem. Éthique. Vol. II, IV, prop. LXVII, démonstration, trad. Charles Appuhn, Paris: Librairie Garnier 
Frères, s.d., p. 133 (trad. portuguesa, pp. 423-424).  
145 Idem, Éthique, Vol. I, II, prop. I, démonstration, p. 119 (trad. portuguesa, p. 199): “É por isso que o 
Pensamento é um dos atributos infinitos de Deus, o qual exprime a essência eterna e infinita de Deus, isto 
é, Deus é uma coisa pensante”. 
146 SÉRGIO, António, Notas sobre os Sonetos e As Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de 
Quental, p. 125. 
147 Ibidem, p. 125. 



52 
 

Se seguirmos uma interpretação que minimiza os argumentos paradoxais de 

Espinosa, tal como propõe o autor dos Ensaios, podemos enveredar por uma linha de 

pensamento que sustenta que a prática da Razão não só concede conhecimento e 

sabedoria, como também salva. Até porque, partindo dos pressupostos do próprio 

filósofo holandês, ao pensar-se intelegentemente, poder-se-á chegar a Deus148. No 

fundo, o que as teorias de Espinosa parecem evidenciar é que, além de todas as outras 

dimensões que caracterizam a actividade racional, há uma outra que pode igualmente 

ser apontada: a dimensão salvífica. Se os homens conseguirem realizar, através e por 

meio do seu pensamento, o Pensamento divino em si mesmo, não só conhecerão (a) 

Deus instantaneamente (acederão à plenitude do Ser), como serão, de igual modo, 

salvos de um pensamento inferior e de uma realidade equivocada. Para a visão de 

Sérgio, esta argumentação configura-se fundamental na medida em que um dos seus 

principais objectivos consiste em formar uma sociedade mais racional, mais consciente 

e mais livre. 

Há autores, porém, que não relativizam ou que não desmistificam o paradoxo 

espinosista referente à díade determinismo / liberdade. Exemplo de tal conduta são 

alguns daqueles contemporâneos e conterrâneos de António Sérgio, ou até outros que 

lhe sucederam em termos geracionais. Um dos exemplos mais paradigmáticos é o de 

Agostinho da Silva149. Referimo-nos a este autor150, todavia, porque, para além de ter 

sido um dos mais eminentes discípulos de António Sérgio, foi também instigado por 

este a aprofundar as teses de Espinosa. No entanto, Agostinho da Silva afasta-se um 

pouco da leitura espinosista de Sérgio a partir do momento em que assume o real 

                                                           
148 ESPINOSA, Baruch de, Éthique, Vol. II, IV, appendice, cap. IV, p. 147 (trad. portuguesa, p. 431): “É 
que a beatitude não é outra coisa que o contentamento do espírito que provém do conhecimento intuitivo 
de Deus. Ora, aperfeiçoar a inteligência também não é outra coisa que conhecer a Deus”. 
149 George Agostinho Baptista da Silva (1906-1994) foi um filósofo, professor e escritor portuense, cuja 
obra versou as áreas da história, da política, da educação, da filosofia e da literatura. Discípulo de António 
Sérgio, viveu no Brasil durante 25 anos, onde foi fundador de algumas das principais universidades. Entre 
outras obras, publicou: Sentido histórico das civilizações clássicas (1929); A Religião Grega (1930); Sete 
cartas a um jovem filósofo (1945); Reflexão à margem da literatura portuguesa (1957); Um Fernando 
Pessoa (1959) e Educação de Portugal (1989). 
150 Agostinho da Silva era considerado, tanto por Sérgio quanto pelo seu amigo Raul Proença, um dos 
mais promissores jovens intelectuais da sua geração. O homem dos Ensaios chega a escrever “Aparte o 
nosso admirável Agostinho, tenho a impressão de que a Faculdade de Letras do Porto tendeu a ser um 
tanque de criação de alforrecas” (SÉRGIO, António. Carta de António Sérgio a Castelo Branco Chaves. 
Madrid, 1936. In: Revista da Biblioteca Nacional. Carta 15. S. 2, vol. 4, Nº 2, Lisboa: Biblioteca 
Nacional, Jul.-Dez. 1989, p. 66) e o autor de O Eterno Retorno chega também a proferir que “fixem os 
senhores este nome: Agostinho da Silva. Hão-de tornar a ouvir falar dele. Um estilo cheio de energia e de 
«verve»; uma sólida cultura; uma inteligência clara, embora um pouco paradoxal; uma audácia sem 
limites: não são coisas que se encontrem por aí aos pontapés. Este rapaz é alguém” (PROENÇA, Raul. Da 
Imitação da França. Polémica N.º 43 com Agostinho da Silva, Janeiro de 1930. In: ______. Polémicas. 
Organização, prefácio e cronologia de Daniel Pires. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 745). 
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paradoxo em que se constitui a sua filosofia e a sua metafísica: “Spinoza, que fez uma 

Filosofia que é, porventura, a mais coerente das Filosofias que jamais foram postas em 

tratado, e que é uma Filosofia inteiramente, digamos, determinista. Tudo está regulado, 

tudo é mecânico no mundo, cada um que surja à luz do dia ou cada acontecimento que 

se dá, tem a sua causa perfeita e é, naquele momento e naquele mesmo espaço que tinha 

que eclodir. E, no entanto, esse homem, quando lhe matam amigos que ele estimava 

muito e que estavam no poder (...) saiu para a rua como se não fosse determinista, 

gritando que eram vilíssimos ou assassinos, que mereciam tudo até à morte, como se ao 

assassinado não competisse, por destino, ser assassinado e ao assassino não competisse 

por destino assassinar. Era um português legítimo, albergava o ensino contraditório, 

dava uma filosofia coerente como esmola aos filósofos europeus (...). Era possível 

teorizar o determinismo, mas o português que o fazia se reservava o seu direito pleno de 

ser contraditório quando isso lhe conviesse”151. No entender deste filósofo portuense, 

Espinosa era propositadamente contraditório e, por esse motivo, revelava a 

expressividade máxima do ser-se português. Talvez por isso também, Agostinho da 

Silva o considerasse não só legitimamente português, mas igualmente o maior 

representante da Filosofia Portuguesa152. 

António Sérgio, no entanto, ponderava este assunto de modo inverso. Na sua 

óptica, a filosofia de Espinosa era o reflexo de um pensamento estritamente europeu e 

racionalista, articuladamente geométrico e metafísico, e, por esses motivos, 

absolutamente diverso da suposta filosofia que, em Portugal, se exercitava. 

Conclusivamente, o idealismo sergiano construir-se-á, como aprofundaremos no 

segundo capítulo desta tese, a partir dos pressupostos geométrico-metafísicos que o 

filósofo judeu estabeleceu na sua obra magna e do cartesianismo ideal por si formulado. 

Em ambos os casos, a Razão estabelece-se como primado, como leitmotiv, não só de 

toda a gnosiologia e ontologia, como também da sociologia e da economia. 

 

 

                                                           
151 SILVA, Agostinho da. Um modo de entender Portugal. A identidade portuguesa – cumprir Portugal. 
Lisboa: Instituto Dom João de Castro, 1988 [In: ______. Dispersos. Org. Paulo Borges. Lisboa: ICALP, 
1989, pp. 870-871]. 
152 Idem. A minha meta é o ponto sem dimensão [entrevista a Antónia de Sousa]. Diário de Notícias. 
20/07/1986 [In: ______, Dispersos, p. 149]: “Em primeiro lugar, eu não acho que haja filosofia 
portuguesa, ouviu? Ou digo assim: ainda não há filosofia portuguesa, porque aquilo que se tem chamado 
até hoje filosofia portuguesa é uma parte, daquilo que eu penso que um dia será a filosofia portuguesa”; 
Agostinho, Ensine-nos [entrevista a Lurdes Féria]. Diário de Lisboa. 19/04/1986 [In: ______, Dispersos,  
p. 118]: “A meu ver só temos um filósofo português, que era Espinosa, nascido na Holanda por acidente”. 
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1.5 – Sobre a Ciência e a Moralidade: Kant e neokantismo 

 

“Sou discípulo de Kant, de Platão, de Descartes, de Espinosa, e não deixo de ser 

discípulo de um Hegel, de um Fichte, de um Lachelier153, de um Cohen154 e de dezenas 

de outros homens, entre os quais o próprio Brunschvicg155; de entre os portugueses, sou 

discípulo de um Herculano156, de um Antero, de um Oliveira Martins157, e até de um 

Vieira158, de um Bernardes159, de um Castilho160, de um Camilo161, pelo que toca à 

língua e a outras coisas mais. De todos os homens procurei aprender: e ambicioso 

aproveitar-me com inteligência – com a minha própria inteligência crítica –, daquilo 

que aprendi dos outros homens. O que enquadra bem no meu organismo de ideias 

(modesto organismo, sem dúvida alguma, mas creio que evidente para quem me saiba 

ler) tudo que enquadra é de facto meu, ainda que o digam, comigo, muitas outras 

pessoas. É por este critério inteligente e orgânico que o verdadeiro crítico tem de ver as 

coisas, e não pela semelhança de algumas frases, a que correspondem por vezes 

pensamentos diversos, e até opostos. A ambição deste seu criado não é dizer coisas 

extravagantes, não é dizer coisas ‘originais’: é dizer coisas lúcidas, coerentes, exactas, 

verdadeiras, bem ligadas; é ser vertebrado – e omnívoro; omnívoro –, mas vertebrado. 

E pelo que se coordena, ou que se não coordena, com a minha própria vertebralidade – é 

que todo crítico inteligente avaliará do que é meu, e do que não é meu”162. 

A partir desta simples e clara citação poderemos não só afirmar que António 

Sérgio é um discípulo de Imannuel Kant, como poderemos também inferir que é, 

sobretudo, um neokantiano. A afinidade com o filósofo judaico-alemão Hermann 

                                                           
153 Jules Lachelier (1832-1918) foi um filósofo francês que se dedicou ao estudo de Kant, aplicando o 
criticismo à filosofia francesa de natureza espiritualista e idealista. 
154 Hermann Cohen (1842-1918) foi um filósofo alemão, da Escola de Marburgo, difusor do neokantismo. 
155 Léon Brunschvicg (1869-1944) foi um professor e filósofo francês, defensor do idealismo. 
156 Alexandre Herculano (1810-1877) foi um dos maiores escritores e historiadores da época do 
romantismo. A sua obra maior é, sem dúvida a História de Portugal. 
157 Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894) foi um político e escritor oitocentista que dedicou 
grande parte da sua obra ao estudo da História de Portugal. Deixou publicado: A Teoria do Socialismo - 
Evolução Política e Económica das Sociedades da Europa, História da Civilização Ibérica, História de 
Portugal e O Brasil e as Colónias Portuguesas. 
158 Padre António Vieira (1608-1697) foi um escritor e um jesuíta que viveu entre Lisboa, Salvador da 
Bahia e Roma. Escreveu inúmeros Sermões e a História do Futuro. 
159 Padre Manuel Bernardes (1644-1710) foi um padre e escritor português que deixou publicado, entre 
outros títulos, Nova Floresta, Exercícios Espirituais e Os Últimos Fins do Homem.  
160 António Feliciano de Castilho (1800-1875) foi um pedagogo e escritor romântico. 
161 Camilo Castelo Branco (1825-1890), reconhecido romancista. 
162 SÉRGIO, António. Resposta a uma consulta. Seara Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano 
XVII , n.º 544, 15 de Janeiro de 1938, p. 366. 
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Cohen163 (um dos principais fundadores do neokantismo) revelará precisamente uma 

das correntes filosóficas que Sérgio abraçou e explorou na sua obra. Uma outra, a título 

de exemplo, será a do idealismo crítico, representada, na citação supra referida, pelo 

filósofo francês Léon Brunschvicg. Debrucemo-nos, no entanto, por ora, no sergismo 

neokantiano. 

Definir António Sérgio como kantiano e, consequentemente, como neokantiano, 

não é uma tarefa complexa para quem se propõe estudar a obra do autor seareiro. A bem 

da verdade, o corpus sergiano está repleto de referências ao filósofo de Königsberg e às 

correntes que ele determinou, todavia, cremos que há certos escritos, cujo objectivo não 

é discutir, a priori, o kantismo e o neokantismo em si (por vezes nem referem o nome 

de Imannuel Kant), mas por visarem um conjunto de conceitos e de temas de natureza 

notoriamente kantiana ou neokantiana, expressam, até mais do que os outros, um Sérgio 

herdeiro de Kant e de alguns movimentos filosóficos oitocentistas. A título de exemplo, 

sublinhamos a n.º 11 das Cartas de Problemática que, para além de continuar a ser uma 

resposta a certos professores de letras (como é o caso de António José Saraiva164 que, 

como sabemos, se envolveu polemicamente com Sérgio acerca do seu idealismo) que 

teimam em refutar o que ele havia dito, quando, na verdade, segundo o autor, “nem 

medianamente informados se encontram? Dos ciclopicamente ignorantes? Quando é 

que deixarão a filosofia e a crítica, neste jardim do Ocidente, de ser o último dos 

géneros de literatice vácua? Quando se dará filosofia nas Faculdades de Ciências, para 

ser estudada sobre ciências por estudantes de ciências, por mentes treinadas no 

pensamento exacto? Quando deixará de haver filósofos – menos que medianamente 

informados?”165, é também uma demonstração do seu kantismo. 

Em Considerações sobre o Problema da Cultura, António Sérgio aponta que se, 

por um lado, “a revolução de Kant foi um novo impulso para uma filosofia da 

consciência e da reflexão”166, por outro constata que “o idealismo racional do 

verdadeiro Europeu não se inseriu ainda no viver social, não entrou nas almas, não 

modelou a escola, não logrou transformar-nos à sua própria imagem. Continuamos a 

viver no «noivado bárbaro», – isto é, na aliança incoerente da criação científica com o 
                                                           
163 Em outras circunstâncias, Sérgio refere-se igualmente, expressando sentimentos de apreço pelas suas 
obras, a outros dois neokantianos: Friedrich Lange e a Ernst Cassirer. 
164 António José Saraiva (1917-1993) foi um escritor e professor de Literatura Portuguesa. Entre outros 
livros, publicou: História da Literatura Portuguesa, O que é a cultura, As Ideias de Eça de Queirós, Ser 
ou Não Ser Arte, As crónicas de Fernão Lopes, A Tertúlia Ocidental e O Crepúsculo da Idade Média em 
Portugal. 
165 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 11, p. 437. 
166 Idem, Considerações sobre o Problema da Cultura, p. 50. 
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espontâneo realismo da percepção sensível”167. No fim de contas, para o autor dos 

Ensaios, por mais que Imannuel Kant tenha revolucionado, no século XVIII, o sistema 

gnosiológico-epistemológico e o pensar filosófico ocidental, tal revolução não se 

conseguiu entranhar plenamente na vida e na ciência dos europeus. Também por isso, 

para além de outras razões do foro estritamente filosófico, surge, acima de tudo na 

Alemanha, nos meados do século seguinte, o neokantismo. Tal corrente surge como 

uma reacção ao idealismo objectivo de Georg Hegel, à metafísica em lato senso168 e ao 

cientificismo positivista e, noutro sentido, é uma reaproximação ao sistema kantiano e à 

reflexão crítica e filosófica na sua autenticidade. Numa única expressão: “Zurück zu 

Kant!” 

António Sérgio insurge-se assim contra a doutrina dialéctica de Hegel (tal como 

aprofundaremos no próximo sub-capítulo), apresentando, em contrapartida, o seu 

idealismo crítico e a sua filosofia relacional. Critica o positivismo mas, contrariamente 

àqueles que se mostram adeptos de um puro neokantismo, não se afasta integralmente 

da metafísica169. Por mais que afirme que é todo “crítica, da cabeça aos pés”170, Sérgio 

não nega, em bloco, tal como fazem os neokantianos em geral, o que se apresenta 

contrário a essa posição. Não nega a metafísica171 nem sequer a mística: “Desta forma, o 

misticismo e o racionalismo seriam revelações de uma só tendência: a da afirmação da 

Unidade, – a qual é, no primeiro caso, sentimentalmente vivida; e no segundo, afirmada 
                                                           
167 Ibidem, p. 50. 
168 Até porque no prefácio da primeira edição da Crítica da Razão Pura, em 1781, Imannuel Kant escreve 
que a sua “grande preocupação foi descer ao pormenor e atrovo-me a afirmar não haver um só problema 
metafísico, que não se resolva aqui ou, pelo menos, não encontre neste lugar a chave da solução (KANT, 
Imannuel. Prefácio da Primeira Edição. In: ______. Crítica da Razão Pura. 3.ª ed. Trad. Manuela Pinto 
dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 6). 
Igualmente, no mesmo prefácio, o filósofo alemão acrescenta que “na verdade, a metafísica outra coisa 
não é senão o inventário, sistematicamente ordenado, de tudo o que possuímos pela razão pura. Nada nos 
pode aqui escapar, pois o que a razão extrai inteiramente de si mesma não pode estar-lhe oculto; pelo 
contrário, é posto à luz pela própria razão, mal se tenha descoberto o princípio comum de tudo isso 
(ibidem, p. 10). Mais adiante, na VI parte da Introdução, Kant irredutivelmente dirá: “O facto da 
metafísica até hoje se ter mantido em estado tão vacilante entre incertezas e contradições é simplesmente 
devido a não se ter pensado mais cedo neste problema, nem talvez mesmo na distinção entre juízos 
analíticos e juízos sintéticos. A salvação ou a ruína da metafísica assenta na solução deste problema ou 
numa demonstração satisfatória de que não há realmente possibilidade de resolver o que ela pretende ver 
esclarecido” (Idem, Crítica da Razão Pura, Introdução, VI, B19, p. 49).  
169 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 5, p. 368: “Como por aqui se está vendo, não 
excluo a possibilidade de toda e qualquer metafísica, como os positivistas decretam: só rejeito as 
metafísicas que são inconscientes de o serem; as que se limitam a uma crença que é tradicional e 
dogmática, ou meramente casual e arbitrária; e tomo a sério, ao contrário, as que brotem de uma reflexão 
sobre o pensamento humano, feita com mentalidade científica, e que partam de uma reflexão sobre o 
pensamento científico (mas também sobre o ético, o estético, o místico, o jurídico...)”. 
170 Idem. Sobre o Método mais próprio para converter o incréu. Seara Nova – Revista de Doutrina e 
Crítica. Lisboa, ano XVII, n.º 515, 26 de Junho de 1937, p. 215. 
171 Na n.º 11 das Cartas de Problemática, António Sérgio equipara formalmente ciência, reflexão 
filosófica e metafísica. Vf. Idem, Cartas de Problemática, Carta N.º 11, p. 435. 
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por meio de ideias nítidas”172. Contudo, a verdadeira aproximação de António Sérgio a 

Imannuel Kant dá-se, essencialmente, através da sua gnosiologia ou da sua teoria do 

conhecimento. Afinal, é a partir do momento em que postula uma filosofia crítica, 

reflexiva, relacional e que destaca a importância da Razão e do Espírito, bem como 

reflecte acerca de categorias como sujeito, objecto, coisa, percepção, tempo, espaço, 

por exemplo, do modo como ele as trata, que António Sérgio mais está em consonância 

com o kantismo e com o neokantismo. Apesar desta temática nos conduzir directamente 

para o segundo capítulo da nossa tese (no qual estudaremos especificamente a 

gnosiologia sergiana), não podemos, todavia, ignorar a profunda influência que Kant 

exerceu no pensamento de Sérgio a esse respeito e saltarmos inconsequentemente para o 

sub-capítulo posterior. 

Enquanto verdadeiro crítico e verdadeiro racionalista (e tal não implica, todavia, 

como pretendem alguns neokantianos, uma dissociação do romantismo, da aventura e 

do risco173), António Sérgio ambiciona estruturar uma teoria do conhecimento que 

consista numa ascensão de nível do eu empírico e instintivo para o eu espiritual. No 

fundo, pretende que o ser humano se torne, à semelhança do que pensava Kant, gerador 

de ciência e de moralidade. Até porque, tendo em conta a sua concepção, só quando o 

homem reconhecer o seu eu espiritual e, ao mesmo tempo, deixar para trás o seu eu não 

espiritual – ou o sujeito psicológico –, terá a oportunidade de dessubjectivar o seu 

pensamento, transcender as impressões imediatas e a pura aparência sensível. Tal 

processo, todavia, diz respeito a uma actividade cognitiva específica que tem como 

objectivo criar Ciência. Não se trata, neste caso, naturalmente, de uma mera 

acção/reacção de conhecimento do senso comum, na qual o Sujeito se opõe ao Objecto 

e se centra o acto cognitivo na simples experiência e no simples instinto. António 

Sérgio, por mais que, tal como Kant174, não negue a importância da experiência para a 

                                                           
172 Idem. O Jogral de Deus. Seara Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano VII, n.º 160, 9 de 
Maio de 1929, p. 249. 
173 Idem. Apêndice. In: ______, Ensaios, Tomo III, p. 278: “Mais um reparo. O racionalista não é homem 
de regras, como se quer supor. Pelo contrário: ninguém como ele tem a noção profunda da maravilhosa 
aventura, do «romântico» risco, que será sempre por natureza a criação na ciência, ou na filosofia, ou na 
arte. O racionalista não nos fecha o futuro, não restringe os domínios aque pode ir o artista. Muito ao 
invés: quem impõe regulamentos e limita os campos, quem divide o real em compartimentos estanques – 
são os críticos contrários ao racionalismo. São estes que dizem (como o Sr. Simões) que a poesia 
filosófica é uma «concepção errada», que a poesia social é uma «concepção errada», e que o artista, em 
suma, não deve embeber-se de preocupações políticas, sociais, filosóficas, religiosas, etc”. António 
Sérgio refere-se aqui a João Gaspar Simões. 
174 KANT, Imannuel, Crítica da Razão Pura, Introdução, I, B1, p. 36: “Não resta dúvida de que todo o 
nosso conhecimento começa pela experiência; efectivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em 
acção a nossa capacidade de conhecer senão os objectos que afectam os sentidos e que, por um lado, 
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teoria do conhecimento175, está a reportar-se à Actividade-Fisis, isto é, à Actividade na 

qual se postula uma nivelação entre Sujeito e Objecto e, simultaneamente, na qual este 

mesmo Objecto não é visto como coisa (na medida em que a “ciência precisa de 

acontecimentos, mas não de coisas”176). 

Nos momentos em que, na sua obra, Sérgio alude à Actividade-Fisis, está a 

referir-se à existência de uma realidade independente do conhecimento que o 

condiciona e que deve ser pensada como “actividade, como energia, e não como 

coisa”177. Sensivelmente quatro anos depois de assim ter escrito, em 1959, na Nótula 

preambular para esta segunda edição de Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, o 

autor dos Ensaios escreverá: “na desse mundo aparente a que dou o nome de Físis, e 

que sempre concebo como sendo em si Actividade, manifestando-se ao sentir com a 

máscara de «matéria»; com a de «coisas»”178. Ora, no seu entender, a noção de coisa só 

pode ser aplicada no nível percepcional da mente (o qual é explorado essencialmente 

pelo senso comum, tal como já havíamos visto) e não no nível formal da ciência, da 

reflexão filosófica ou até mesmo da metafísica. Nestes patamares, que já implicam uma 

elevação formal, a noção de coisa é rejeitada ou, tal como Sérgio parece propor, é 

desabsolutizada. Afinal de contas, a partir do momento em que o sujeito psicológico e 

empírico se transcende em sujeito espiritual, criador de Ciência e de Moral, erradica o 

hiato que o senso comum estabelece entre Sujeito e Objecto, entre Sujeito e Coisa. 

Deste modo, a ideia de Sujeito é correlativa à ideia de Objecto. Esta última, aliás, 

reclama a primeira. Se, portanto, o Objecto é relativo a um Sujeito, poder-se-á dizer que 

o Objecto existe na trama e na relação do conhecimento e que a sua coisificação deixa 

de fazer sentido. A absolutização ou o absolutismo da Coisa que é oposta e resistente a 

um Sujeito passa, assim, a ser rejeitada. Até porque, na relação em que se constitui o 

acto do conhecimento, “o objecto é um construto; criado ao nível percepcional da 

                                                                                                                                                                          

originam por si mesmos as representações e, por outro lado, põem em movimento a nossa faculdade 
intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando assim a matéria bruta das 
impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência? Assim, na ordem do tempo, 
nenhum conhecimento precede em nós a experiência e é com esta que todo o conhecimento tem o seu 
início”. 
175 SÉRGIO, António. Migalhas de Filosofia. In: ______. Ensaios. Tomo VII. Edição crítica de Castelo 
Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá da Costa e 
Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1974, p. 189: “A experiência é um produto da razão, e 
não algo que a defronta, independente dela. Opor a experiência à razão é como opor a obra de arte ao 
artista que a criou”. 
176 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 11, p. 434. 
177 Ibidem, p. 434. 
178 Idem. Nótula preambular para esta segunda edição. In: ______, Cartesianismo Ideal e Cartesianismo 
Real, p. 181. 
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mente”179. Não, é, efectivamente, uma coisa. E, mesmo que a explicite de uma forma 

um pouco diferente, a noção que Imannuel Kant dá para Objecto não se distingue 

grandemente daquela que António Sérgio aqui nos tem exposto: “O entendimento, 

falando em geral, é a faculdade dos conhecimentos. Estes consistem na relação 

determinada de representações dadas a um objecto. O objecto, porém, é aquilo em cujo 

conceito está reunido o diverso de uma intuição dada. Mas toda a reunião das 

representações exige a unidade da consciência na respectiva síntese. Por consequência, 

a unidade é o que por si só constitui a relação das representações a um objecto, a sua 

validade objectiva portanto, aquilo que as converte em conhecimentos, e sobre ela 

assenta, consequentemente, a própria possibilidade do entendimento”180. 

No pensamento de António Sérgio, o Objecto não é, pois, entendido como a mera 

coisa que diante dos olhos e dos outros sentidos se coloca, afinal, como ressalta num 

dos trechos da n.º 11 das Cartas de Problemática, “não há nada que falar de absoluto, 

aqui. Somente este lema não se deixar obcecar pelas intuições sensíveis, não tomar 

como absolutas as diferenças no sensível; mas encará-las como sinais (só como sinais) 

da Actividade-Físis, que cumpre interpretar segundo Formas”181. Aquilo que se entende 

por Objecto não resulta tão-só das impressões sensíveis ou dos sinais que a Actividade-

Físis emana, mas da construção perceptiva que o entendimento dele faz. Neste caso, 

tanto para Kant quanto para Sérgio, o Objecto não é opositor do Sujeito, nem sequer é 

uma simples coisa independente e autónoma, forma-se no acto e na relação cognitiva. 

Por outras palavras, “os objectos, também, estão no pensamento como imagem, estão no 

pensamento como ideia [; ou, antes, criam-se no pensamento como imagem, criam-se 

no pensamento como ideia, consoante as relações que os constituem]. Se suprimirdes a 

consciência, – abismai-vos no Coisa nenhuma: no Nada. O «objecto» sem o sujeito é 

pois um impossível”182. 

Quando, no texto Educação e Filosofia, António Sérgio escreve “a medida de 

todas as coisas é o pensamento do indivíduo quando o indivíduo realmente pensa, 

quando pensa criticamente [(objectivamente, universalmente, fazendo-se espírito)], 

buscando a coerência consigo próprio e descendo à raiz do seu próprio ser; ora, a raiz de 

cada um de nós, segundo Sócrates, é a fonte comum de conclusões comuns; é uma 

Razão universal, e que por isso nos vincula a todos a uma mesma sociedade universal, – 

                                                           
179 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 11, p. 436. 
180 KANT, Imannuel, Crítica da Razão Pura, Livro I, Capítulo II, § 17, B137, p. 136. 
181 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 11, p. 442. 
182 Idem, Educação e Filosofia, § 7, pp. 148-149. 



60 
 

a uma sociedade da Razão que procuramos concretizar”183, está a ser fidelíssimo aos 

pressupostos que Kant expõe ao longo da sua Crítica da Razão Pura. Se o nosso autor 

alega que um dos seus principais mestres, no que concerne à construção do seu 

idealismo e do seu racionalismo, foi Platão, é indiscutível, por outro lado, que o modo e 

a forma como tais correntes são desenvolvidas na obra sergiana, não se apresentem 

kantianamente. Ao citarmos as seguintes passagens do filósofo de Königsberg – “A 

crítica da razão acaba, necessariamente, por conduzir à ciência, ao passo que o uso 

dogmático da razão, sem crítica, leva, pelo contrário, a afirmações sem fundamento, a 

que se podem opor outras por igual verosímeis e, consequentemente, ao cepticismo”184; 

“De tudo isto resulta a ideia de uma ciência particular [que se pode chamar Crítica da 

razão pura]. [Porque] a razão é a faculdade que nos fornece os princípios do 

conhecimento a priori. Logo, a razão pura é a que contém os princípios para conhecer 

algo absolutamente a priori. Um organon da razão pura seria o conjunto desses 

princípios, pelos quais são adquiridos todos os conhecimentos puros a priori e 

realmente constituídos”185 –, verificamos que Sérgio se inspirou e se exprimiu à maneira 

de Kant. Se Platão foi o seu mentor no aspecto espiritual, Kant orientou-o formalmente. 

A insistência na defesa de uma arquitectónica da razão pura e de um adensamento 

das formas a priori dessa mesma razão significa, quer para Kant quer para Sérgio, o 

conhecimento de como a razão, em si mesma, se estrutura. Ambos os pensadores não 

têm o escopo de descortinar o que, hipoteticamente, poderá estar para além dessa razão 

ou mesmo qual é a sua origem, até porque, na concepção dos dois, a razão a si mesma 

se basta. É, portanto, por esse motivo, que a Filosofia, o acto de filosofar e o filósofo 

são fundamentais para a edificação de uma sociedade racional. Através deles, porque o 

homem exerce o talento da Razão, o conhecimento humano torna-se mais claro e o fim 

último de toda a razão pura é apontado notoriamente. Ou seja, na medida em que o 

homem é um ser racional, um legislador da sua própria razão, o seu fim último só pode 

ser a moralidade, só pode ser a ascensão do Bem. Contudo, e apesar de António Sérgio 

estar convicto de que o objectivo da sociedade racional e universal se patenteia na 

moral, ele critica Kant num aspecto muito específico: “É talvez um defeito na 

terminologia do Kant o identificar a razão prática com a ética: esta, ao que se me 

                                                           
183 Ibidem, p. 135. 
184 KANT, Imannuel, Crítica da Razão Pura, Introdução, VI, B23, p. 51. 
185 Ibidem, Introdução, VII, B24, pp. 52-53. 
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antolha, é um caso específico daquela”186. Neste sentido, é natural que Sérgio se 

questione em que circunstâncias, para Kant, a razão prática é moral. 

No capítulo II da “Doutrina Transcendental do Método”, quando trata “Do fim 

último do uso puro da nossa razão”187, Imannuel Kant assenta que o propósito final 

dessa mesma razão diz respeito a três questões, a saber: “a liberdade da vontade, a 

imortalidade da alma e a existência de Deus”188. No mesmo contexto acrescenta que tais 

proposições, por não nos serem absolutamente necessárias para o saber, são relativas 

apenas à ordem prática, entendendo-se por esta “tudo aquilo que é possível pela 

liberdade”189. Ora, se o fim último da razão é de natureza prática e moral (há ainda, 

segundo Kant, um fim mais remoto que se concentra na equação “o que se deve fazer se 

a vontade é livre, se há um Deus e uma vida futura”190), a ordem das três questões 

(“Que posso saber”; “Que devo fazer”; “Que me é permitido esperar”) inerentes a esse 

mesmo fim não é somente prática, é também especulativa e teórica. Logo, o fim 

supremo de todas as inclinações (práticas e teóricas) do ser humano unifica-se na 

felicidade. Para Imannuel Kant não seria, pois, difícil responder à crítica que António 

Sérgio lhe coloca relativamente à identificação da razão prática com a ética. No 

entender do filósofo alemão, a razão prática é moral sempre que for exercida com 

liberdade. 

Se o racionalismo de Kant se explica a partir do seu moralismo e, em certa 

medida, está-lhe totalmente condicionado, isto é, se a arquitectónica da sua Razão 

implica um objectivo moral, o racionalismo sergiano segue precisamente estas 

coordenadas. Tal como o autor de Crítica da Razão Pura, Sérgio apresenta um 

racionalismo que não se sustenta a si próprio, na medida em que está 

incondicionalmente associado à moral, ou seja, não é um racionalismo que se viabilize a 

si próprio enquanto tal, já que tem sempre o fito da moralidade. Nesta questão, 

concordamos na íntegra com as críticas que Eduardo Lourenço191 tece ao racionalismo 

sergiano. Se, por um lado, “como todo o racionalismo, o de António Sérgio é uma 

forma de voluntarismo e, ironia das coisas, uma paixão. Celebremo-la porque foi nobre 

                                                           
186 SÉRGIO, António, Educação e Filosofia, § 6, p. 143. 
187 KANT, Imannuel, Crítica da Razão Pura, II, Doutrina Trancendental do Método, capítulo II, primeira 
secção, A797/B825, p. 634. 
188 Ibidem, p. 635. 
189 Ibidem, p. 636. 
190 Ibidem, p. 636. 
191 Eduardo Lourenço (1923) é um filósofo, professor e ensaísta. Da sua imensa obra, destacamos: 
Heterodoxia I e II, Poesia e metafísica, A Europa desencantada, O labirinto da saudade, A nau de Ícaro, 
Fernando Pessoa, Rei da nossa Baviera e Sentido e forma da poesia neo-realista. 
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e ardente e de alto propósito. Mais do que tudo foi ela formal e subjectivamente 

coerente como é raro em praias lusitanas”192, por outro, o autor de Sérgio como mito 

cultural está plenamente convencido de que o racionalismo sergiano, para além de estar 

intrinsecamente associado ao seu ensaísmo e ao seu polemismo, se sustenta 

erroneamente quando se confunde com o objectivo moral: “De algum modo, o seu reino 

foi o do impossível que ele soube apresentar como o possível, por essa passagem quase 

fatal que liga o ser ao dever ser”193. No entanto, não cremos, tal como supõe Lourenço, 

que o racionalismo de Sérgio seja somente uma reapresentação dos racionalismos 

neokantianos que, no seu tempo, abundavam por toda a Europa, nem tão-pouco seja um 

racionalismo aproblemático. 

Não poderemos terminar este sub-capítulo, todavia, sem discutirmos uma das 

temáticas fundamentais da Crítica da Razão Pura que é tratada, igualmente, por 

António Sérgio na sua obra: formas a priori da sensibilidade – o Tempo e o Espaço194. 

Através delas, o autor alemão dissocia claramente “aquilo que aparece” (fenómeno) 

“daquilo que é” (coisa em si). E, neste aspecto, Sérgio, à maneira de Arthur 

Schopenhauer, considera Kant “o verdadeiro iniciador, a quem se deve a separação 

nítida do que aparece e do que é”195. Para que haja conhecimento, o fenómeno, para 

além de ser sentido, também precisa de ser pensado (é necessário que haja uma 

operação sintética por parte do entendimento), no entanto, conhecer-se o que aparece, 

não significa conhecer-se a sua essência numénica. Esta é, segundo Kant, 

inabordável196. 

No capítulo dedicado à “Estética Transcendental”, na sua obra magna, Imannuel 

Kant define o espaço como um conceito não empírico; como uma representação 

absolutamente necessária, a priori, que fundamenta todas as intuições recebidas do 

exterior; como uma grandeza infinita dada. No fundo, para o filósofo de Königsberg, “o 

espaço tem de ser originariamente uma intuição, porque de um simples conceito não se 

                                                           
192 LOURENÇO, Eduardo. Sérgio como mito cultural. In: ______. O Labirinto da Saudade. Psicanálise 
Mítica do Destino Português. Lisboa: Gradiva, 2000, p. 171. 
193 Ibidem, p. 169. 
194 SÉRGIO, António, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia de Antero de Quental, 
p. 130: “Três faculdades concorrem no intelecto: a sensibilidade, o entendimento e a razão. O espaço e o 
tempo são formas a priori, subjectivas, do mundo sensível: devemos considerá-los como maneiras 
segundo as quais nos aparecem os objectos. A sensibilidade manifesta-nos portanto aparências, 
fenómenos, mas nunca a coisa em si, o númeno”. 
195 Ibidem, p. 137. 
196 Ibidem, p. 130: “Evidentemente Kant não diz o que é númeno, antes afirma a impossibilidade de que 
alguém o diga, porque as formas e categorias da inteligência só se podem aplicar a fenómenos. É um 
conceito limitativo, a que se chega por meio da crítica do conhecimento”. 
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podem extrair proposições que ultrapassem o conceito, o que acontece, porém, na 

geometria (Introdução, V). Mas essa intuição deve-se encontrar em nós a priori, isto é, 

anteriormente a toda a nossa percepção de qualquer objecto, sendo portanto intuição 

pura e não empírica”197. De qualquer modo, poder-se-á tanto afirmar a realidade 

empírica do Espaço, como a sua idealidade transcendental, ou seja, constata-se que é o 

Espaço que fundamenta e possibilita todas as intuições externas e todos os fenómenos 

externos e, oposta e simultaneamente, que nada é a partir do momento em que houver 

uma abstracção dos objectos. Em resumo, “a proporção seguinte: ‘todas as coisas estão 

justapostas no espaço’ é válida com esta restrição: se forem consideradas como objectos 

da nossa intuição sensível. Se acrescento esta condição ao conceito e digo que ‘todas as 

coisas, enquanto fenómenos externos, estão justapostas no espaço’, a regra assume 

validade universal e sem limitação. As nossas explicações ensinam-nos, pois, a 

realidade do espaço (isto é, a sua validade objectiva) em relação a tudo o que nos possa 

ser apresentado exteriormente como objecto, mas ao mesmo tempo a idealidade do 

espaço em relação às coisas, quando consideradas em si mesmas pela razão, isto é, 

quando se não atenda à constituição da nossa sensibilidade”198. 

Por conseguinte, na Segunda Secção da Primeira Parte da “Doutrina 

Trancendental dos Elementos”, Imannuel Kant debruça-se sobre o estudo do Tempo. 

Sobre essa temática, o autor profere, portanto, que o Tempo não é um conceito empírico 

que derive de uma experiência qualquer; que é uma representação necessária que detém 

o fundamento de todas as intuições; que é um dado a priori; que tem apenas uma 

dimensão (isto é, tempos diferentes não são simultâneos mas sim sucessivos); que não é 

um conceito discursivo ou universal mas tão-só uma forma pura da intuição sensível; e 

que a representação originária do Tempo é ilimitada. Daqui se conclui, todavia, que, em 

si mesmo, tal como o Espaço, o Tempo não existe na medida em que não subsiste a 

partir do momento em que se abstrai de todas as condições subjectivas da intuição das 

coisas e dos fenómenos. No fim de contas, esta forma da intuição sensível é apenas uma 

condição formal, a priori, de todos os fenómenos em geral199. 

                                                           
197 KANT, Imannuel, Crítica da Razão Pura, I, Doutrina Transcendental dos Elementos, Primeira Parte, 
Primeira Secção, [§ 3, B41, p. 66. 
198 Ibidem, A27/B43, p. 68. 
199 O Espaço, por sua vez, é a condição formal, a priori, de todas as intuições externas. Idem, Crítica da 
Razão Pura, I, Doutrina Transcendental dos Elementos, Primeira Parte, Primeira Secção, [§ 6, B51, p. 73: 
“Todos os fenómenos exteriores são determinados a priori no espaço e segundo as relações do espaço, 
posso igualmente dizer com inteira generalidade, a partir do princípio do sentido interno, que todos os 
fenómenos em geral, isto é, todos os objectos dos sentidos, estão no tempo e necessariamente sujeitos às 
relações do tempo”. 
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Se, na visão de Kant, o Tempo é a forma do sentido interno, quer dizer, é a forma 

da intuição de nós mesmos e do nosso estado interior e, por essa razão, em si mesmo, 

fora de nós, nada é, por outro lado, todas as coisas, enquanto fenómenos, estão no 

Tempo, auferindo-lhe, portanto, uma condição real e empírica. De qualquer modo, no 

entanto, jamais poderemos olvidar a sua idealidade transcendental que faz de tal forma a 

priori da intuição sensível isso mesmo e lhe nega qualquer pretensão de realidade 

absoluta. O Tempo não pertence intrinsecamente às coisas, nem sequer é propriedade 

das mesmas, por isso é que, quando lhes é abstraído, se torna num nada. 

Conclusivamente, o filósofo alemão remata, escrevendo: “Estas fontes de conhecimento 

a priori  [o Espaço e o Tempo] determinam os seus limites precisamente por isso (por 

serem simples condições da sensibilidade); é que eles dirigem-se somente aos objectos 

enquanto são considerados como fenómenos, mas não representam coisas em si. Só os 

fenómenos constituem o campo da sua validade; saindo deste campo já não se pode 

fazer uso objectivo dessas fontes”200. 

Quando António Sérgio escreve que “não se podem definir o tempo e o espaço 

independentemente da ideia de movimento. Ousarei dizer: independentemente da ideia 

de Actividade (da Psique e da Físis)”201, não está tão distante de Kant quanto isso. Para 

o autor dos Ensaios, o tempo não é uma realidade actuante, que introduza modificações 

nos conceitos científicos ou que seja um operador de mudança num sentido mais 

generalizado. É óbvio, para Sérgio ou para qualquer leitor de Kant, que tal operador é o 

intelecto. Se há algo que pode dar medida ao tempo, esse algo é o conhecimento 

enquanto expressão da actividade intelectual. Ora, essa actividade corresponde à 

actividade da Físis, ao seu movimento. Neste sentido, a medida do tempo é correlativa à 

medida do espaço e ambas a categorias não podem ser absolutizadas, assim como previu 

igualmente Kant. São meras estruturas que possibilitam o conhecimento e dinamizam o 

trabalho da Razão. 

A melhor maneira de ser kantiano é, pois, viver-se “na crítica e no imanentismo 

da consciência (onde o eu humano se basta)”202. Aí, acha-se “Deus pela retrocessão ao 

mais interior de si mesmo: retrocesso que é o caminhar da nossa própria mente no 

sentido da fonte criadora e viva de todo o ímpeto real para a compreensão das coisas, – 

                                                           
200 Ibidem, [§ 7, B56, pp. 76-77. 
201 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 11, p. 438. 
202 Idem. Antero contra Oliveira Martins. In: ______. Ensaios. Tomo VI. 3.ª ed. Edição crítica de Castelo 
Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá da Costa e 
Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1980, p. 33. 
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no sentido da universalidade e da espiritualização da consciência; e o divino é o Acto-

Uno que está imanente a esta última, a unidade unificante do dinamismo interno, – o 

que em nós-outros ama, o que em nós-outros se eleva à consideração do Todo, o que se 

dirige em nós-outros para o universal e o eterno, o que deseja e realiza a objectividade e 

o bem”203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203 Ibidem, p. 33. 
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1.6 – Para uma crítica do hegelianismo e da filosofia romântica alemã 

 

Se não deixava de ser discípulo de um Hegel, tal como proferiu na Revista Seara 

Nova, em 1938204, António Sérgio demarcava-se, no entanto, da filosofia dos 

românticos alemães em geral e até da do próprio Georg Hegel em particular. Na sua 

concepção, contrariamente ao que havia proposto Platão, Descartes e Kant, a metafísica 

da filosofia romântica surge divorciada do saber científico. Neste sentido, o autor da 

Fenomenologia do Espírito, apesar de ser “um prodigiosíssimo poeta e um arquitector 

metafísico”205, infunde-lhe “mais pasmo do que o Adamastor ao Gama”206, deitando, 

portanto, o “seu rumo para mais limpas praias”207. 

A crítica que António Sérgio tece à filosofia de Hegel circunscreve-se, 

essencialmente, a dois aspectos fundamentais: romantismo e dialéctica. No que se refere 

ao primeiro questionamento, relembremos apenas, uma vez que já foi tratado no início 

deste capítulo, que a filosofia romântica é avessa às “disciplinas que conduzem ao 

exacto, bem como à soberania [da universalidade, da objectividade e] da unidade em 

qualquer obra do nosso espírito”208, constituindo-se, por esse motivo, num retrocesso 

cultural e numa falsificação da realidade objectiva, segundo os pressupostos sergianos. 

Em 1920, no prefácio que escreve ao volume I dos seus Ensaios, e na linha de um 

Ferdinand Brunetière209, por mais que reconheça que o romantismo tivesse contribuído 

para o alargamento da literatura, aponta, por outro lado, que o romântico “é um 

histérico, um infantil, um egocêntrico, – dando-se ares”210. Para além disso, o nosso 

autor está convencido de que a filosofia romântica afasta-se do caminho que leva ao 

pensamento centrípeto e à meditação reflexiva. Neste aspecto, considera que “o 

afastamento da filosofia e da ciência foi um erro passageiro que o século XIX 

apresentou; acompanharam-se sempre, acompanham-se hoje”211. 

Quando critica a filosofia do espírito, concebida por Hegel, atém-se muito 

especificamente a dois pormenores: apesar de se intitular como filosofia do espírito, o 

autor alemão, para o ideólogo dos Ensaios, trata o espírito de uma forma superior, para 

lá da consciência. Ora, como pode, numa filosofia do espírito, o espírito não se reflectir 
                                                           
204 Vf. Idem, Resposta a uma consulta, p. 366. 
205 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 5, p. 369. 
206 Ibidem, p. 369. 
207 Ibidem, p. 369. 
208 Idem, Prefácio da Primeira Edição, Ensaios, Tomo I, p. 72. 
209 Ferdinand Brunetière (1849-1906) foi um escritor e crítico francês. 
210 Ibidem, p. 72. 
211 Idem, Notas sobre os Sonetos e As Tendências Gerais da Filosofia de Antero de Quental, p.120 
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a si próprio? Não actuar sobre si mesmo e pairar enquanto uma além-consciência?; a 

orientação moral deverá ser apreendida, não na interioridade do pensamento reflexivo, 

mas sim na razão objectivada e externa, para além da actividade do juízo, e na qual, 

hegelianamente, se constitui a sociedade. Se, no que diz respeito à segunda crítica, 

tendo em conta a formação intelectual de Sérgio e as revelações que, motivadas pelo 

contacto com múltiplos filósofos, foram brotando na sua vida, é compreensível o 

desacordo (como pode, afinal, fundamentar-se a ética senão pela razão prática?), 

relativamente à primeira, julgamos que é necessário serem feitas algumas mediações. 

Parece-nos que, no momento em que António Sérgio afirma que a filosofia do 

espírito hegeliana não contempla um estudo assertivo e próprio de uma filosofia do 

espírito (na sua mente é inconcebível que, numa doutrina desta natureza, se trate o seu 

sujeito de uma forma transcendental), está a ignorar algumas passagens fundamentais da 

obra desse pensador alemão. Na sua obra magna, ao proferir que o Espírito é um 

movimento incessante que nunca está em repouso212, Hegel pretende afirmar que é da 

natureza desse mesmo Espírito manifestar-se diversamente. Ou seja, é próprio da sua 

condição exteriorizar-se, expandir-se, desdobrar-se, alargar-se para fora de si mesmo e 

não fechar-se exclusivamente em si. O que leva Sérgio a questionar, portanto, a 

ausência de uma auto-reflexão por parte do Espírito e, simultaneamente, a existência de 

um processo de auto-reconhecimento do mesmo através da exterioridade. Parece-nos, 

porém, que, para o pensar de Hegel, essa expressividade múltipla do Espírito é, sempre, 

uma recondução e um encaminhamento, por vezes longo213, para si próprio, no fundo, 

corresponde a um autoconhecimento, a uma autognose214. Não obstante necessite de se 

tornar efectivo e de se objectivar através da sociedade e da cultura, por exemplo. 

Em termos hegelianos, o Espírito é o eterno movimento215 (dialéctica) que, na sua 

substância, se interioriza e se exterioriza; que busca a outrificação por meio da 

mesmidade e, inversa e paradoxalmente, esta por meio da outra: “Em si, o sujeito é a 

unidade do diferente”216. Segundo esta perspectiva, o Espírito Absoluto reconhece-se a 

si próprio a partir do momento em que se descobre um outro de si mesmo217, em que se 

desvela diverso e diferenciado no seu próprio ser. De qualquer modo, este processo 

                                                           
212HEGEL, Georg W.F. Phénoménologie de l’Esprit. Préface. [14]-[15]. Trad. Gwendoline Jarczyk et 
Pierre-Jean Labarrière, Éditions Gallimard, 1993, p. 75. 
213 Ibidem, Préface, [24], p. 89. 
214 Ibidem, Préface, [15], p.76. 
215 Ibidem, IV, [104]-[105], p. 210: “O Espírito é acção”. 
216 Ibidem, IV, [104]-[105], p. 210. 
217 Ibidem, Préface, [19], p. 83. 
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dialéctico e mediador consiste, por parte do Espírito, numa reflexão sobre si mesmo e, 

consequentemente, numa confirmação da sua ipseidade218. Até porque uma auto-

consciencialização implica, necessariamente, uma atitude de estranhamento, um 

colocar-se fora, um ausentar-se de si. Quanto a esta temática, não cremos, portanto, que 

António Sérgio tenha seguido o rumo mais isento, a reflexão mais imparcial, a avaliação 

mais justa. Para o pensar de Georg Hegel, o Espírito também se reflecte e se debruça 

sobre si próprio, não obstante o faça por vias que não agradam intelectualmente ao autor 

dos Ensaios. Parece-nos, todavia, que essa é outra questão. 

Na concepção deste filósofo oitocentista, o Espírito manifesta-se, assim, 

duplamente: como consciência geral e como revelação do Absoluto. Enquanto elemento 

objectivo, poder-se-á dizer que o Espírito está inserido na sociedade e no mundo da 

cultura. Enquanto elemento intelectual, por sua vez, age unicamente no mundo da 

essência e dos espíritos. O que distingue a filosofia do espírito hegeliana de todas as 

outras é precisamente a sua associação ao conceito de história conceituada219. Ou seja, 

enquanto elemento efectivo, o Espírito realiza-se historicamente220 na vida ética de um 

povo e na sua consciência comunitária. Enquanto outro vir-a-ser221 do Espírito, ao agir 

por meio de homens concretos, a História realiza os propósitos materiais daquele, os 

quais se podem definir, por exemplo, por liberdade e ciência. Através, portanto, da 

história e da ciência – da história conceituada – é possível chegar-se a uma recordação 

do Espírito Absoluto. De qualquer modo, essa recordação – que é tão-só um prenúcio – 

revela-se, simultaneamente, um calvário222, na medida em que a falibilidade e a parcial 

consistência da história conceituada não só jamais permitirão o acesso ao Reino da 

Essência ou ao Reino dos Espíritos223 (a este só se chegará por via de uma ascese 

religiosa e da estética), como tenderão a repetir os seus erros e as suas falhas. 

Para António Sérgio, na sua generalidade, a filosofia hegeliana representa o auge 

do romantismo, um sistema espiritual equivocado (ainda que se esforce por elaborar 

uma filosofia do espírito – constituindo-se tal esforço no aspecto mais louvável do seu 

pensamento) e, naturalmente, uma dialéctica falaciosa, infantil e errónea (a que chama, 

em determinado contexto, de dogmática geringonça da negação-da-negação224). No 

                                                           
218 Ibidem, Préface, [19]-[20], pp. 83-84.  
219 Ibidem, VIII, 433, pp. 693-694. 
220 Ibidem, VIII, [430], pp. 687-688. 
221 Ibidem, VIII, [433], p. 693. 
222 Ibidem, VIII, 433, pp. 693-694. 
223 Ibidem, VIII, [433], pp. 693-694. 
224 Vf. SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 6, p. 383. 
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seu ponto de vista, a fórmula tese-antítese-síntese (afirmação-negação-negação-da-

negação) não constitui mérito algum, visto que, através da mesma, é sempre possível 

acrescentar qualquer facto novo mas, ao mesmo tempo, é impossível dela deduzir algo 

inédito. No fundo, o que Sérgio quer dizer é que, pelo uso da dialéctica hegeliana, a 

dedução de argumentos originais (teses), torna-se irrealizável. Afinal, o que pode advir 

de uma negação-da-negação? Pura tautologia. Afirma-se o diferente mas não o 

contrário. Neste sentido, para o parecer sergiano, a doutrina de Hegel não constitui 

“nem ciência nem filosofia: é só uma vaga literatura de pseudo-ideias”225. Mas o nosso 

autor vai ainda criticamente mais longe quando afirma que a lógica de Hegel não 

explica a evolução, mas tão-só a enuncia, denominado-a, por isso, como superfetação, 

como embeleco226. O que surge problemático na filosofia deste autor alemão, aos olhos 

de Sérgio, são as suas afimações e conclusões absolutas, são as garantias que postula e 

que, a bem da verdade, jamais poderão ser conjecturadas, sobretudo quando estão em 

causa noções como Ser e Não-Ser (sem se esquecer, todavia, o processo que a ambos 

envolve e no qual se constitui a própria Físis). Ora, para o nosso pensador, é totalmente 

abusivo afirmar-se que -A se deduz necessariamente de A. Quando, na verdade, outras 

inúmeras deduções, tendo em conta o tempo e o devir em que estão inseridos, são 

possíveis: como A’, por exemplo. O -A hegeliano é, deste modo, uma entre muitas 

outras evoluções possíveis de A. Por esse motivo é que Sérgio descarta os estáticos 

postulados de Ser e Não-Ser e prefere o conceito de Devir. Só por meio deste é que se 

chegará aos outros e não contrariamente, como parecia julgar Hegel. 

A efectivação de uma filosofia do espírito e a noção de ser absoluto antolham-se, 

aos olhos de António Sérgio, muito diferentemente do modo como Georg Hegel os 

entrevê. A bem da verdade, para que o director da Seara Nova perspective alguma 

razoabilidade no sistema hegeliano, é necessário que algumas concepções sejam 

devidamente esclarecidas e colocadas no seu (sergiano) lugar. Deste modo, elucida no 

texto Os Dois Anteros (O luminoso e o nocturno) a seguinte perspectiva: “A realidade, 

portanto, não é o não-ser (como pretende Antero), assim como não corresponde à ideia 

de ser, senão que é a correlatividade das duas noções (a «síntese» das duas, se assim o 

quiserem), que é a de devir. O que devém (o que vai-sendo) é e não é num mesmíssimo 

tempo; e a realidade, para o pensar de um Hegel (a dar-se o caso que o interprete [eu] 

bem), é precisamente esse devir. Corresponde à união de ser e não-ser, e não ao não-

                                                           
225 Ibidem, p. 383. 
226 Ibidem, p. 369. 
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ser, tomado só”227. A noção de realidade deve, pois, ser entendida enquanto devir, no 

entanto, para que tal aconteça é preciso, assim como já antes escreveramos, que esse 

mesmo devir, em vez de se identificar como síntese do ser e do não-ser, surja como 

propulsor dos dois. A proposta da filosofia hegeliana do espírito não pode ser 

interpretada, segundo Sérgio, a partir de uma dialéctica estanque, evidenciada, à partida, 

pela fórmula da tese-antítese-síntese, mas, por sua vez, por uma filosofia relacional, por 

uma união indissociável de todas as partes que compõem o todo. O autor dos Ensaios 

exemplifica com a seguinte ideia: “Assim (vá lá uma imagem) a realidade desta folha 

em que estou escrevendo é a união necessária e indissolúvel das páginas opostas que a 

constituem. Se como absoluta, portanto, eu quisesse tomar uma destas páginas (aqui a 

de cima, para exemplificar) o desaparecimento da outra traria o desta – e desapareceria 

por consequência a própria folha. A página de baixo, por isso mesmo, não é a plenitude 

e [a] perfeição da folha: e a realidade, portanto, não está na de baixo – nem está na de 

cima – mas na união indissolúvel das duas páginas. Uma só existe quando existe a 

outra. Só são pensáveis no seu sistema, nas relações recíprocas do seu conjunto”228. Ora, 

o processo dialéctico em que a evolução humana, social, científica e cultural se constitui 

não pode, partindo-se deste pressuposto, ser sectarizado e tripartido. Ela própria só se 

descrimina, aliás, enquanto é contextualizada e inserida no todo desse sistema. Se 

simplificarmos o pensamento de Sérgio, poderemos até dizer que uma tese não existe 

sem a sua antítese e que, na mesma medida, ela já contém em si a própria síntese. Por 

esse motivo é que o autor acusa a dialéctica hegeliana de ser infantil e tautológica. 

A crítica feita por António Sérgio ao romantismo alemão e à filosofia de Hegel 

evidencia-se também no estudo e na análise que faz sobre o pensamento do seu mestre 

Antero de Quental. Na sua opinião, o poeta açoriano foi profundamente influenciado 

pelo hegelianismo, por algumas filosofias do século XIX que considerava ocas e pelas 

interpretações românticas das doutrinas búdicas manifestadas pelos autores alemães. Em 

lato senso, pensa que tudo o que empequenou e sonambilizou o pensamento de Antero 

se deveu ao seu entusiasmo pelas doutrinas românticas. Através desta crítica, ficamos a 

conhecer melhor aquilo que Sérgio verdadeiramente pensava acerca de Georg Hegel e 

da filosofia romântica alemã em geral. 

                                                           
227 Idem. Os Dois Anteros (O luminoso e o nocturno). In: ______. Ensaios. Tomo IV. 2.ª ed. Edição 
crítica de Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá 
da Costa e Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1981, p. 146. 
228 Ibidem, pp. 146-147. 
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Na maior parte das vezes que António Sérgio alude ao budismo, fá-lo quase 

sempre reportando-se a Antero de Quental e, simultaneamente, aborda-o enquanto 

doutrina passada pelos românticos alemães ao autor dos Sonetos. Poder-se-á, por esse 

motivo, afirmar que o autor dos Ensaios não se sente instigado a tratar da questão em si 

mesma mas em abordá-la porque ela surge como uma das reflexões maiores do poeta 

açoriano que tanto admira e considera. Na visão de Sérgio, Antero, apesar de ser um 

pessimista doentio e um romântico incurável, é, além de tudo, o “maior poeta da nossa 

terra depois de Camões”229. Se o nosso autor não se interessa, em estrito senso, pela 

temática do budismo, mas tão-só por aquilo que Antero de Quental questiona sobre o 

dito assunto, por outro lado, o ensaísta tece profundas considerações sobre os elos que a 

religião ocidental e a religião oriental entre si sedimentaram ao longo da História, bem 

como, para refutar o pensar anteriano acerca de um nirvana activo, propõe a apologia de 

um nirvana a-romântico e humanista, isto é, de um nirvana que se sustenta a partir do 

pensar reflexivo e da contemplação interior230. Se, em última instância, o budismo 

interpela Sérgio simplesmente porque tal temática indagou Antero, de outra forma, o 

autor de Um problema Anteriano questiona alguns temas de natureza oriental e búdica 

sem fazer alusão explícita ao autor das Tendências. De qualquer modo, Sérgio interpreta 

as teorias de Buda a partir das suas leituras anterianas e, especificamente, a partir das 

perspectivas budistas que Antero de Quental defende na sua obra e que ele considera 

que estão relacionadas com a herança que o romantismo alemão deixou no pensar 

anteriano. 

Um dos textos no qual António Sérgio mais discorre sobre o budismo e sobre as 

interpretações búdicas deixadas pelos românticos é o diálogo Um problema Anteriano 

(Sobre a Ideia e a Realidade de Desprendimento Activo na Peregrinação Moral do 

Autor dos Sonetos)231, de 1943. É a personagem Isolda que acende o debate quando 

                                                           
229Idem, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental, p. 60. 
230 Vf. Idem, Um problema Anteriano (Sobre a Ideia e a Realidade de Desprendimento Activo na 
Peregrinação Moral do Autor dos Sonetos), p. 278. 
231 Escrito em jeito de diálogo por considerar que, dessa forma, seria mais acessível ao grande público, o 
autor apresenta quatro interlocutores (Valério, Isolda, Reinaldo e Cláudio) que inicialmente se mostram 
dispostos a debater as Cartas de Antero de Quental. Três destas personagens já haviam anteriormente 
aparecido no texto Em torno da “ilusão revolucionária” de Antero (1934): Isolda, Reinaldo e Valério. 
Contudo, quando o escrito foi publicado pela primeira vez num número especial da Seara Nova (nos. 406-
408, 11/09/1934), dedicado a Antero de Quental e tendo como ensejo a obra recém editada de Sant’Anna 
Dionísio (Antero: Algumas notas sobre o seu drama e a sua cultura de 1933), os nomes que figuravam no 
diálogo eram Aloísio, António, Alexandre e Agostinho (Sérgio viria a substituir estas personagens pelas 
de Valério, Reinaldo e Isolda – só a de Aloísio permaneceu – aquando da inclusão de tal diálogo na 
primeira edição do Tomo V dos Ensaios). Se, a priori, os nomes dos interlocutores Aloísio e Alexandre 
não se referiam objectivamente a alguém em especial, é provável que as personagens António e 
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coloca em discussão a possibilidade de existir um desprendimento activo, um nirvana 

activo ou um budismo activo na obra de Antero de Quental. Ao mesmo tempo, 

interroga-se se tais categorias são aprofundadas pelo autor, mais especificamente nos 

seus Sonetos. Responde-lhe, então, Valério (uma outra personagem) que, antes de 

avançarem, é necessário distinguirem entre aquilo que em Antero de Quental tendia a 

ser a sua natureza mais íntima e aquilo que o poeta-filósofo realizou e enunciou 

objectivamente. Ou seja, explica Valério que é necessário diferenciar o Antero apolíneo 

do Antero nocturno e que a doença que o oprimiu durante toda a vida e as correntes 

filosóficas que o influenciaram (a saber, a filosofia romântica dos autores alemães, 

sobretudo a de Hegel) desviaram-no do que, de facto, tendia o seu ser mais íntimo. 

Desde logo, para António Sérgio, é muito evidente que alguém que tanto padeceu 

com as doenças físicas e com o pessimismo psicológico, tenha muita dificuldade em 

desprender-se do sensível e atingir o já mencionado nirvana activo a que Antero amiúde 

faz referência. Ou seja, as condições neuro-biológicas do autor dos Sonetos não eram as 

mais propícias para uma elevação espiritual que implicasse um desapego da matéria. 

Sabemos, no entanto, que, no ver do nosso ensaísta, o desprendimento do sensível 

precisa de uma reflexão auto-crítica e de uma actuação do espírito sobre o próprio 

espírito. Ora, Antero, por ter bebido da fonte hegeliana e do romantismo alemão, teve 

algumas dificuldades em fugir do postulado que concebe a consciência como um além. 

Na sua opinião, teria convindo ao espírito clássico de Antero uma doutrina reflexiva, 

humanista, baseada na Razão Prática, anti-romântica, portanto, que se alicerçasse no 

nível da consciência em si, isto é, que a não vislumbrasse aquém ou além, que a não 

baixasse ou elevasse. 

Quando António Sérgio se indaga acerca da presença de um budismo activo, mais 

precisamente de um nirvana activo e de um desprendimento activo na obra de Antero de 

Quental, responde categoricamente que o poeta, não só não conseguiu alcançar na 

realidade aquilo em que acreditava, como também não conseguiu transmitir para a sua 

obra tais ensinamentos. Para o autor dos Ensaios, não se vislumbra nos Sonetos a 

existência de um desprendimento activo, uma vez que o desapego da consciência 

sensível implica um apego a uma consciência intelectual e objectiva que Antero não 

                                                                                                                                                                          

Agostinho se referissem respectivamente a António Sérgio e a Agostinho da Silva. Cremos nesta 
possibilidade, por um lado porque, quando o diálogo é escrito (1934), Sérgio teria ainda na memória as 
recentes interlocuções experienciadas, em Paris (1931-1933), com George Agostinho da Silva (repetidas 
dois anos mais tarde em Madrid) e, por outro, porque o texto de 1943 (Um Problema Anteriano) é 
dedicado a Agostinho da Silva. 
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preconiza. Só é possível haver desprendimento da matéria, do eu biológico, se houver 

um prendimento ao eu espiritual, ao eu absoluto, primordial e uno. Essa conversão para 

o espírito, para o universal e para o uno não parece ter sido objectivada pelo poeta de 

São Miguel, embora por si tivesse sido tão almejada. Traíram-no, segundo Sérgio, as 

enfermidades232 e as metafísicas ocas, conduzindo-o ao prendimento do eu sensível e 

impedindo-o de contemplar o bem moral, o Eu Absoluto. Parece-nos, contudo, que a 

questão não é apenas essa. O problema não se reduz somente ao facto de Antero de 

Quental ter conseguido ou não desprender-se do seu eu sensível e de ter reflectido tal 

experiência na sua obra. A questão antevê-se a Sérgio muito mais amplamente. Em si, o 

desapego é um menos a que deve corresponder algum mais; é uma negação que 

necessita de uma afirmação que o compense. Ora, esse mais ou essa afirmação só 

surgirá se o espírito aderir ao princípio impessoal que é o Eu Absoluto, o Uno 

Unificante. Na óptica de Sérgio, Antero não se embrenhou neste processo, ao invés, 

limitou-se a navegar nas interpretações românticas das doutrinas búdicas manifestadas 

pelos autores alemães e nas hermenêuticas metafísicas que concebem o nirvana como 

um negrume, como um abismo e tenebroso vácuo. Parece-nos, antes de mais, que o 

autor dos Ensaios detinha um conceito de vácuo bastante estrito. No seu ver, o vácuo ou 

o vazio eram sinónimos de um niilismo irresponsável e inconsequente233. 

Se o nosso ensaísta está convicto de que os Sonetos de Antero não conseguem 

esboçar a premência de um desprendimento activo, até porque o filósofo açoriano 

transfere para fora do Homem algo que pertence ao seu interior e à sua essência, a saber, 

Deus e o Pensamento Absoluto, por outro lado, Sérgio admite, segundo as leis do 

                                                           
232 Relembrando os místicos e os contemplativos indianos, António Sérgio confirma que a saúde física é 
fundamental para o ganho de um estado de união genuína com a realidade derradeira e essencial do 
Universo. Vf. SÉRGIO, António, Um problema Anteriano, p. 276. 
233 Não percepcionava, todavia, que “O Vazio não é uma ideia negativa, nem tampouco significa mera 
privação; mas, como não está ao nível dos nomes e das formas, chama-se Vazio, Nada ou Vácuo. O 
Vazio é, assim, inatingível. “Ser inatingível” significa estar além da percepção, além da compreensão, 
pois o Vazio encontra-se na face oposta do ser e do não-ser. (...) Mas a verdade é outra: o Vazio está 
constantemente ao nosso alcance; está sempre connosco e em nós, e condiciona todo o nosso 
conhecimento, todas as nossas acções; é a nossa própria vida. Só quando tentamos agarrá-lo e apresentá-
lo como se fosse alguma coisa diante de nossos olhos é que ele foge de nós, frustra todos os nossos 
esforços e desaparece feito vapor” (SUZUKI, D.T. A Doutrina Zen da Não-Mente. Trad. Elza Bebianno, 
São Paulo: Ed. Pensamento, 1999, p. 51) ou que “(...) a Natureza de Buda, na relatividade da sua 
expressão, é vacuidade (sânscrito: sunyata), no sentido, muito preciso, da ausência de essência, existência 
ou entidade intrínseca, em si e por si, ou seja, de substancialidade, não só de todas as coisas, fenómenos e 
sua correlata consciência, mas da própria vacuidade, a qual, ela mesma, é vazia ou desprovida de 
existência própria, não sendo nem não sendo, mera designação da verdadeira natureza de cada uma e de 
todas as coisas na sua universal aparição em interdependência. (...) Neste sentido, a Natureza de Buda-
vacuidade é a verdade absoluta e última do mundo, da totalidade da manifestação, inseparável de cada 
uma e de todas as coisas” (BORGES, Paulo. Budismo e Identidade Pessoal. In: Revista Internacional de 
Língua Portuguesa. V. 1, nº. 3, Lisboa: AULP, 2004, p. 180). 
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budismo (dharma), a possibilidade do desprendimento activo ou do desapego actuante. 

Nas exposições de Sérgio, a preocupação de Antero de Quental relativamente ao 

nirvana activo é entendida como falsa questão. Afinal, este pensador detém-se na busca 

incessante de algo que está fora de si, na consciência contínua de uma presença que está 

além, quando, na verdade, deveria prender-se à presença que, dentro de si, existe do 

divino e do Absoluto – a consciência e a manutenção dessa presença é, porventura, o 

nirvana activo. Antero, no ver de Sérgio, enredou-se num budismo fantástico e num 

romantismo falacioso quando dever-se-ia ter envolvido com um Espinosa, com um Kant 

ou com um Sócrates, por exemplo. Estes filósofos, contrariamente, aos autores 

românticos, desenvolveram uma filosofia do espírito que não almeja buscar fora o que 

já está dentro do Homem. E, neste ponto, estão em maior consonância com o budismo 

do que realmente as filosofias românticas estão. 

António Sérgio desconsidera a existência de uma doutrina budista na obra de 

Antero de Quental e, especificamente, nos Sonetos. Contudo, o poeta açoriano está 

convicto de que, se os seus poemas valem alguma coisa, valem sobretudo por dizerem 

que “o nirvana não é passivo, não é inerte e puramente contemplativo; é, pelo contrário, 

essencialmente activo: somente essa actividade já não é apaixonada, porque deixou de 

ser egoísta. É, por assim dizer, impessoal”234. Tenta demonstrar, portanto, que o escopo 

da sua actividade versífora é o nirvana activo, é o desapego da sensorialidade, é a 

“imobilidade indefinida”235. No poema Nirvana, Antero descreve o êxtase místico dos 

budistas como um estádio contrário àquele que se vive no Universo luminoso236 onde 

reinam as formas, o rumor, a lida, as forças, os desejos e a vida. O nirvana, segundo o 

pensa o poeta, está além de todos estes condicionalismos e “abre-se como um vácuo 

tenebroso”237. Contudo, este vácuo tenebroso, ao contrário do que julga António Sérgio, 

não é, como já antes acentuáramos, um abismo pávido, romântico, de pendor negativista 

e pessimista, é, antes, um novo estádio de cognição e ascese; um lugar onde o Ser, 

inerte e ocioso238, termina e se propende, propiciando “a bela luz da vida, ampla, 

infinita”239. O nirvana240 é, pois, o Não-Ser (o Anatman241), que é, porventura, o 

                                                           
234 SÉRGIO, António, Um problema Anteriano, p. 264. 
235 Vf. QUENTAL, Antero de. Sonetos. Edição organizada, prefaciada e anotada por António Sérgio, 
Lisboa: Edição de Couto Martins, 1956, p. 152. 
236 Vf. Ibidem, p. 152. 
237 Vf. Ibidem, p. 152. 
238 Vf. Ibidem, p. 152. 
239 Ibidem, p. 152. 
240 CORREIA, Carlos João. O Sermão de Benares. Reflexões sobre a Génese do Budismo. In: URL 
http://religioes.no.sapo.pt/benares.html, acesso em: 08/04/2007, pp. 7-8: “A palavra significa, à letra, 
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verdadeiro Ser. Até porque o Universo luminoso não é outra coisa do que vazio e 

ilusão242. 

António Sérgio, todavia, não interpreta o soneto Nirvana deste modo. Limita-se a 

configurá-lo naquilo que estipulou como 3º ciclo temático (Do Sentimento Pessimista) 

da obra anteriana Sonetos e a testificar que o nirvana a que o poeta alude não é de 

natureza activa. Para o ensaísta, no corpus de Antero, não há vestígios de um budismo 

positivo e objectivo (tal como Sérgio o concebe) mas, inversamente, existe a defesa de 

um budismo metafísico, tão característico do pensamento romântico alemão. Afinal de 

contas, “(...) os sonetos de Antero são expressões emotivas, mas nem sempre confissões 

intelectuais do homem. De outra forma dito: nem sempre as poesias do autor dos 

Sonetos representam atitudes ou modos-de-ser-do-espírito a que Antero dá adesão 

intelectual e objectiva, isto é, que ele adopta e converte em opiniões bem suas”243. 

Conclusivamente, poder-se-á dizer que, aos olhos de Sérgio, Antero caiu na armadilha 

romântica e não teve condições físico-psicológicas para dela se libertar. 

Ao negar a existência de um desprendimento/nirvana activo e actuante na obra do 

poeta micaelense, António Sérgio defende a possibilidade, como já registámos 

anteriormente, de postular um budismo/nirvana a-romântico, humanista e que 

contempla, por parte de cada homem, um “tornar sobre si”244. É desse regresso do ser 

humano a si próprio que a Antologia Búdica, que a personagem Cláudio traz para o 

diálogo sergiano, trata. Reflectindo sobre um trecho de Samyutta Nicaya (“Nesse monge 

                                                                                                                                                                          

«extinção» ou «expiração», sendo um termo apropriado para designar a simples acção de extinção da luz 
de uma vela. Mais do que vermos nesta «extinção» um símbolo negativo, um sinal de pessimismo, o 
Nirvana traduz o estado incondicionado que resulta da cessação de toda a ânsia, de toda a nossa sede de 
permanência. (...) Ora, mais do que representar o simples aniquilamento, o Nirvana é entendido pelos 
budistas como passagem a um outro estado, a um outro nível de existência mais puro e mais perfeito em 
que se abole os «fogos da ignorância, da inveja e da violência». Que estado é esse? Talvez possamos 
estabelecer um paralelismo com um dos sentidos etimológicos da palavra «nirvana», a saber, 
«expiração». A nossa atitude habitual em face da vida é procurar sustê-la, retê-la, não deixá-la ser. Se 
sustivéssemos a respiração para sempre, a vida aniquilar-se-ia. Ascender ao estado de Nirvana consiste 
em deixar a respiração - sempre identificada no pensamento oriental com a vida - fluir. Deixar a vida fluir 
sem querer retê-la neste ou naquele momento, neste ou naquele acontecimento por mais central que nos 
pareça”.  
241 Ibidem, p. 6: “Esta questão, habitualmente designada como o princípio budista da “inexistência do 
ego” (Anatman) deve ser vista com muito cuidado, pois estamos em face de uma das noções mais subtis 
da doutrina do Buda. Este último não nega pura e simplesmente a existência condicionada de uma 
entidade a que convencionalmente chamamos “eu” e que, não só nos é útil na nossa vida diária, como a 
sua pura e simples extinção poderia conduzir-nos à beira da loucura e da psicose. O que nega é a 
existência neste mundo de uma substância eterna que se subtraísse à lei global da impermanência. A 
nosso ver, o mesmo princípio se aplica a qualquer entidade deste mundo”. 
242 Vf. QUENTAL, Antero de, Sonetos, p. 152: “A ilusão e o vazio universais”. 
243 SÉRGIO, António. Nota ao Primeiro Ciclo (Da Expressão Lírica do Amor-Paixão). In: QUENTAL, 
Antero de, Sonetos, p. 71. 
244 SÉRGIO, António, Um problema Anteriano, p. 278. 
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que vela sobre si mesmo”245), a personagem Valério afirma que o nirvana búdico pode 

ser uma instância puramente psicológica, positiva e crítica, isto é, que poderá ser um 

juízo da consciência sobre o seu próprio curso; um juízo da consciência intelectual e 

objectiva sobre a consciência que se atém ao sensível e ao biológico. Contudo, para que 

o nirvana possa, de facto, ser activo, é necessário que lhe acrescentem uma noção de 

prendimento, uma adesão ao que é estritamente espiritual. Desprende-se o Homem do 

seu eu sensível ao mesmo tempo que se prende ao seu eu absoluto. Será, a bem da 

verdade, esse movimento que os budistas almejam? Não visam os mesmos um desapego 

pleno? Tanto do sensível como do espiritual? Mesmo que António Sérgio considere que 

o apego ao espírito é o caminho mais acertado para se alcançar o Uno, o Absoluto, o 

divino, os budistas jamais poderão aceitar uma noção de prendimento, seja ela qual for. 

É um dos princípios básicos, ou das quatro Nobres Verdades, explanados no Sermão de 

Benares e que está, incontornavelmente, associado ao conceito de sofrimento 

(Dukhka)246. 

Insistimos, porém, que esta interpretação de António Sérgio não é pacífica, 

sobretudo para os budistas. Até porque não tendemos a encará-la como uma proposta de 

natureza búdica. É mais uma confirmação da sua proposta de filosofia relacional, uma 

crítica ao romantismo alemão que influenciou o pensar de Antero e uma meditação 

acerca do Uno Unificante do que propriamente uma hermenêutica sobre o budismo. 

A crítica que António Sérgio faz ao hegelianismo e à filosofia romântica, usando 

para tal a obra de Antero de Quental, não é, no entanto, a única análise que, no corpus 

sergiano, se verifica sobre o pensamento do homem da Geração de 70. Sérgio debruça-

se, de igual modo, sobre a sua ética, sobre a sua poesia, sobre a sua política, sobre a sua 

filosofia, sobre o seu socialismo. E fá-lo desde logo muito cedo. Afinal, o seu primeiro 

escrito filosófico, datado de 1909, quando tinha apenas vinte e seis anos, versa sobre 

duas das principais obras de Antero: Sonetos e Tendências Gerais da Filosofia na 

Segunda Metade do Século XIX. Tal autor acaba por ser um dos seus maiores heróis 

intelectuais. 

 
                                                           
245 Ibidem, p. 278. 
246 CORREIA, Carlos João, O Sermão de Benares. Reflexões sobre a Génese do Budismo, p. 4: “É 
evidente que o termo português “sofrimento” cobre mal o significado presente na palavra escolhida pelo 
fundador do Budismo, a saber, “dukhka”. Em sentido estrito, deveríamos traduzir este termo por 
“insatisfação difusa”, na medida em que mais do que uma dor permanente o que está em causa é a 
insatisfação que percorre todos os actos da nossa vida, mesmo aqueles que consideramos habitualmente 
bem sucedidos e fonte de prazer”; vf. a esse propósito também BORGES, Paulo, Budismo e Identidade 
Pessoal, p. 185. 
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1.7 – A afinidade com Antero de Quental: Poesia, Filosofia, Ética, Socialismo 

e Racionalismo-Místico 

 

A obra de Antero de Quental reflecte-se, quase como um todo, no pensamento de 

António Sérgio. Se, segundo este autor, Antero não o influencia247, mas tão-só faz 

revelar ou brotar as inclinações que vivem no seu interior, o que é certo é que os ideais e 

a doutrina moral e filosófica do poeta-filósofo entusiasmaram Sérgio desde a sua 

juventude. Não é por acaso, como já antes escreveramos, que a sua primeira obra de 

índole filosófica tenha sido dedicada a Antero de Quental. Mesmo que este seja ainda o 

esboço de um tratamento futuro. Neste trabalho de 1909, António Sérgio não faz ainda 

menção aos dois Anteros, ao apolíneo e ao nocturno, refere-se somente a um homem 

genial (a um monge cristão) que teve o azar de ser capturado pela doença e pelo 

pessismo. Por esse motivo, na sua opinião, o autor dos Sonetos tinha um pensamento 

desordenado, incoerente, caótico, embora tivesse, simultaneamente, aspiração moral e 

desejo do Bem e da Justiça. 

Não obstante Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de 

Antero de Quental seja uma obra importante, não só porque é a primeira mas também 

porque já revela um exame filosoficamente maduro, para compreeder a análise que 

António Sérgio tece sobre o pensamento anteriano, são os escritos posteriores que 

evidenciarão uma interpretação mais consistente do corpus literário do poeta açoriano. 

Poder-se-á dizer, a esse propósito, que Sérgio escreveu bastante sobre Antero248: sobre a 

sua filosofia; sobre a sua moral; sobre o seu socialismo; sobre a sua poesia. No entanto, 

cremos que nunca conseguiu vislumbrar Antero para lá da dicotomia em que 

teimosamente o dividiu (apolíneo/nocturno; ou, dizemos nós, luminoso/sombrio, 

racional/intuitivo, saudável/doente, filosófico/romântico). Até porque o romantismo 

alemão, e especificamente Hegel, influenciou-o numa certa medida, noutra nem tanto249. 

                                                           
247 SÉRGIO, António, Os Dois Anteros, p. 152: “Os autores que «influem» nos grandes espíritos são 
aqueles que exprimem as tendências destes, – as da natureza íntima dos «influídos». A acção que 
exercem, digo [eu], é menos criadora que reveladora. Iluminam coisas que existiam já. Não são 
influências; são revelações”. 
248 Entre outros textos, escreveu Em torno da «ilusão revolucionária» de Antero (1934); Sobre o 
socialismo de Antero (1934); Os Dois Anteros (O Luminoso e o Nocturno) (1934); Um problema 
anteriano (1943); Antero de Quental e António Vieira perante a civilização cristã dos seus próprios 
tempos (1948). 
249 CARVALHO, Magda Costa. A Natureza em Antero de Quental. O projecto de uma «metafísica 
positiva». Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006, p. 186: “De uma forma ou de outra, Hegel 
encontra em Antero um crítico pertinente, seja enquanto arauto da sua inclinação filosófica, ou, pelo 
contrário, como acérrimo censor de algumas teses e conceitos do filósofo de Estugarda”. 
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No volume IV dos Ensaios, publicado em 1934, António Sérgio reuniu dois textos 

fundamentais para a compreensão da hermenêutica anteriana: Os Dois Anteros (o 

Luminoso e o Nocturno) e Sobre o Socialismo de Antero. Apesar de serem escritos 

inovadores para a recensão crítica da obra de Antero de Quental, Sérgio inaugura, a esse 

tempo, um novo modo de classificar a obra do filósofo: ou é luminosa e apolínea se 

coincidir com a sua fase filosófica, ou é nocturna e romântica se disser respeito à sua 

fase angustiada e metafísica. Parece-nos que, daqui em diante, sempre que se debruçar 

sobre Antero, o ensaísta classifica-lo-á desta maneira. Afinal, segundo lhe parece, essas 

duas personalidades são paralelas e acompanham a evolução espiritual do autor dos 

Sonetos. 

O que quer dizer concretamente António Sérgio quando escreve “suponho ainda 

que cumpre, com efeito, admitir uma dualidade irredutível na personalidade do grande 

poeta – o mais nosso amado entre os escritores portugueses – apesar dos esforços a que 

se não poupou para [vir a] conciliar nas suas doutrinas as duas personagens 

incompatíveis. Dois Anteros, fantasio eu; chamemos-lhe, por comodidade, o Apolíneo e 

o Nocturno (ou Romântico)”250? Quer dizer, muito simplesmente, que Antero é 

apolíneo quando desenvolve o seu espírito crítico e é filósofo e que é nocturno quando 

se deixa influenciar pelo temperamento mórbido tão característico dos românticos e dos 

pessimistas. Mas António Sérgio aprofunda ainda mais o sentido dessa dualidade 

anteriana a partir do momento em que descreve minuciosamente o Antero apolíneo e o 

Antero romântico. 

A dual personalidade de Antero pode, segundo Sérgio, ser comprovada a partir de 

uma análise mais atenta de uma das suas obras maiores: Sonetos. O ensaísta vislumbra 

nestes a existência de quatro grandes períodos, nos quais se intercalam as suas naturezas 

apolínea e nocturna. A última, todavia, prevalece. Até porque, na sua percepção, o viés 

romântico (ou nocturno) da personalidade de Antero só foi potencialmente superado 

num período da sua vida em que estava mais próximo de um ideal heróico, viril, de 

apostolado social e de combate doutrinário (1863-1875) que coincidiu com a escritura 

das Odes Modernas. Nessa época, Antero exibia uma lucidez de intelecto, um heroísmo 

apostólico, um autodomínio pleno da consciência e uma concentração da personalidade 

e da actividade pensante. Igualmente, defendia uma filosofia da imanência, 

absolutamente intelectualista e aristocrática, a qual se exprimia pela exaltação do Amor 

                                                           
250 SÉRGIO, António, Os Dois Anteros, p. 131. 
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e da Razão. Contrariamente, no auge da sua fase nocturna, Antero de Quental enaltecia 

a noite, o sonho, a morte e apresentava-se como uma criancinha frágil e irresponsável, 

ansiosa do regaço da sua mãe. 

Mas é essencialmente nos Sonetos que Antero mais evidencia as suas 

características românticas. Deste modo, no período a que Sérgio convencionou chamar 

de primeiro e que varia entre os anos de 1860-1862, quase todos os sonetos do poeta-

filósofo são românticos, na medida em que Deus é concebido como um ser 

transcendental e o Amor é entronizado para além da morte. Por sua vez, o segundo 

período, que vai do ano de 1862 ao ano de 1866, consiste numa intermediação entre a 

fase nocturna e a fase apolínea. Apesar da maioria dos sonetos desta época ser 

essencialmente de Amor e reflectir a instabilidade e a angústia do poeta enquanto ser 

humano, enquanto eu, aponta já uma passagem para o ciclo em que Antero é mais 

apolíneo. Neste terceiro período (1864-1874), portanto, os versos do autor das 

Tendências Gerais da Filosofia, aos olhos do autor dos Ensaios, revelam um Deus 

imanente (expresso pela Ideia); apresentam a capacidade criadora do Amor e 

identificam-no com a Razão; exaltam a espiritualidade da religião verdadeira (até 

porque “o caminho da inteligência é ao mesmo tempo o religioso”251); demonstram o 

humanismo heróico e humanista do poeta e apelam para a sua missão apostólica. Nesta 

fase, Antero é simbolicamente visto como um asceta, como um peregrino que sai das 

trevas em direcção à luz do sol. Essa coroação justifica-se a partir do momento em que 

os sonetos deste ciclo são vistos por Sérgio como o “mais alto, luminoso cume, a que 

subiu a poesia no nosso país [, depois de Camões]”252. Conclusivamente, no quarto 

período, que oscila entre os anos de 1874 e os de 1880, o sonetista alterna-se, ora é 

romântico, ora é apolíneo e tenta conciliar, por isso mesmo, a noite com o claro sol. De 

qualquer forma, Antero de Quental seria plenamente nocturno, nesta fase, se na 

elevação que faz do Amor não explorasse as duas faces opostas, apoliniamente e 

romanticamente. Para além disso, aplica a Deus a doutrina que Karl Eduard von 

Hartmann253 desenvolveu sobre o Inconsciente. Ou seja, Deus é o inconsciente absoluto, 

o criador do Mundo, o elemento activo e vital, o incondicionado. Neste último ciclo, a 

consciência é, para Antero, apenas um insignificante protesto da existência, a qual 

morrerá como tudo o resto. Faz, portanto, o elogio da morte e do sonho e a fé, que antes 

                                                           
251 Ibidem, p. 137. 
252 Ibidem, p. 136. 
253 Karl Eduard von Hartmann (1842-1906) foi um filósofo alemão. Da sua obra, destacamos O 
inconsciente do ponto de vista da fisiologia e da teoria da descendência. 
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era companheira do pensamento, agora somente é a sua mortalha. Até porque a ânsia 

pela busca de Deus (que é aquilo que se não sabe e que se não pensa) apenas se explica 

porque se visa alcançar o esquecimento total e absoluto e a dissolução da personalidade. 

Muito sinteticamente, o Antero nocturno é aquele que se deixa ir, enquanto que o 

Antero apolíneo, “muito ao contrário, é o que resiste ao peso, o que se não deixa ir, o 

que se estrutura, o que pensa a subida pelo amor ao próximo, o que exclamou: Desta 

altura vejo o Amor”254. Parece que, nesta sua fase apolínea, o autor dos Sonetos 

desprendeu-se da fé revelada e ancorou-se na fé filosófica, deixou a transcendência e 

firmou-se na imanência. Numa só palavra, apartou-se da filosofia do lá e ligou-se na 

filosofia do cá255. O que Sérgio se esquece, por vezes, é que o lá é idêntico ao cá, como 

tão bem demonstram os seus filósofos de eleição e como resume metaforicamente 

Antero no poema “Luz do Sol, Luz da Razão” das Odes Modernas: “Também a terra é 

céu!” De qualquer modo, o ensaísta insistirá que, por mais que o período apolíneo do 

poeta tenha exalado uma luz esplendorosa, as suas tendências nocturnas nunca foram 

plenamente ultrapassadas e que, no fundo, o que “transluz na mor parte das suas poesias 

[é] a ideia da jornada de um peregrino, entre os golpes do vento e as solidões do mar. E 

é um vento que ruge, é um mar que se encrespa, e que nos dão com insistência a 

sugestão de um naufrágio”256. Para António Sérgio, Antero de Quental revela-se-lhe na 

imagem de um herói revolucionário e socialista, vencido, porém, pela má sorte, pela 

vida aziaga e pelas correntes filosóficas do romantismo. O Antero sergiano é, pois, o 

Antero iluminado e iluminador. No entanto, ignora o ensaísta que essa dimensão do 

poeta-filósofo dialoga harmonicamente com a outra – nocturna – e que a personalidade 

e a obra de Antero de Quental não podem ser compreendidas a partir de uma divisão 

sectarista: o Antero romântico é doentio e pessimista e, por esse motivo, enegrece o seu 

próprio pensamento; o Antero apolíneo é útil e esperante, tornando a sua reflexão numa 

lavra apodíctica. Parece-nos que, mesmo que tomemos em conta essa dupla 

individualidade anteriana, não faz sentido demarcá-la nem sequer pô-la em discórdia. O 

                                                           
254 SÉRGIO, António, Os Dois Anteros, pp. 149-150.  
255 Em Os dois Anteros, António Sérgio discorre consideravelmente sobre a distinção entre filosofia do lá 
e filosofia do cá. Em traços muito genéricos, o ensaísta está convicto de que o filosofar para lá está 
associado à aparência física, à imaginação sensível, ao postulado da transcendência, a um conhecimento 
classificativo, a uma relação imaginativa entre conceito e aparência. Ao invés disso, o filosofar para cá 
relaciona-se com a interioridade e o espírito, a inteligência pura e a imanência. Do mesmo modo, trabalha 
com as leis da actividade científica e com as normas do agir moral. Nesta filosofia do cá, o espírito 
procede a uma reflexão de si próprio e o conhecimento traduz-se a partir da relação entre o sensível e o 
espiritual por meio da acção mental. Ao seguir-se esta filosofia, a progressão moral estará garantida e 
poder-se-á até identificar compreensão e religião. 
256 SÉRGIO, António, Os Dois Anteros, p. 159. 
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Antero nocturno também existe por causa (e por conta) do Antero luminoso e 

inversamente. É provavel, aliás, que ambas as personalidades se sustentem e se animem 

uma à outra. Nesse sentido, discordamos inteiramente de Sérgio quando profere que as 

duas qualidades são inconciliáveis. O Antero romântico vislumbra-se e deslumbra-se no 

Antero revolucionário e este, por outro lado, consola-se e recolhe-se no outro. Cremos, 

contudo, que Sérgio não os unifica tão-só porque um é estritamente racional e o outro é 

apenas intuitivo, porque um é apolíneo e o outro é romântico, porque um é luminoso e 

solar e o outro é nocturno. Antero, na sua grandeza de poeta e filósofo, está, com 

certeza, acima dessa dicotomia e a sua obra não se espelhará simplesmente numa 

opositora divisão adjectival. Sabemos que, ao fim e ao cabo, Sérgio tem plena 

consciência disso, não obstante teime em apresentar os dois anteros e em considerar que 

o socialismo anteriano – um dos aspectos que mais o interessam no autor das 

Tendências Gerais da Filosofia – é fruto da sua vivência revolucionária e das suas 

ideias apolíneas. Esse sectarismo, aliás, é entendido por muitos como uma interpretação 

preversa257. 

Antero, discípulo de Proudhon258 no que concerne à teorização de uma ideia de 

socialismo, sensibiliza António Sérgio na medida em que apresenta um pensamento útil 

e correctivo das correntes socialistas do seu tempo, que, na sua opinião, comummente 

derivavam em materialismos e autoritarismos. Diversamente destas últimas, as quais 

tinham uma forte influência do socialismo marxista, as teorias propostas por Proudhon e 

por Antero reinvindicavam uma doutrina socialista não estritamente económica. Na 

convicção de ambos os filósofos, para além de acção organizadora e colectiva, os seres 

humanos necessitavam também de liberdade e cultura. Nesta perspectiva, afora as 

atenções próprias de todo e qualquer socialismo (economia e sociedade), o dos dois 

permeava-se, na perfeição, com uma visão humanista. 

António Sérgio distingue claramente o socialismo reinvindicado por Karl Marx259 

daqueles que Pierre Proudhon e Antero de Quental abraçaram. No seu ponto de vista, e 

                                                           
257 SANTOS, Leonel Ribeiro dos. As Ideias Estéticas de António Sérgio. In: AAVV. António Sérgio: 
Pensamento e Acção. Vol. I. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa/Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2004,  p. 395: “Este pressuposto intelectualista quando aplicado em matéria literária ou estética 
tem visíveis consequências que alguns considerarão como perversas. Exemplos bem expressivos disso 
são:  o esquematismo da interpretação sergiana do Antero diurno/nocturno e a clara tendência para valorar 
como positivo apenas o lado diurno ou racional da obra do poeta”. 
258 Mais do que ser discípulo de Pierre Proudhon (1809-1865), Antero tem uma afinidade de pendor 
filosófico com o pensador francês. SÉRGIO, António. Sobre o carácter do socialismo de Antero. 
Anhembi. São Paulo, ano II, vol. VII, n.º 21, Agosto de 1952, p. 429: “O que se acha de proudhoniano no 
socialismo do poeta é que constitui uma ‘decorrência’ do seu génio próprio”. 
259 Karl Marx (1818-1883). 
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repare-se que o ensaísta nem sequer é totalmente injusto para com o pensamento do 

revolucionário alemão – diferencia a sua doutrinação daquilo que incitava a sua alma, a 

sua sensibilidade e a sua inspiração: “Em última instância (e eu aqui me não perco) foi 

um sentimento de justiça o que impulsionou o Marx; foi uma paixão de profeta”260; 

“Creio que no próprio alicerce psíquico da atitude revolucionária de um Carlos Marx 

está um ímpeto protestatário de carácter ético, de teor religioso, de paixão de 

equidade”261 –, este autor enfatizou demasiadamente os argumentos de cariz histórico e 

realista. Neste sentido, apoia-se numa tese naturalista, na voz exterior, na marcha da 

História, da Natureza e do Mundo para compreender o provir humano. No entender de 

Sérgio, Marx vai buscar ao não-eu262 a arma teórica para esclarecer o desenvolvimento 

social e espiritual da humanidade, enquanto que Antero, e até mesmo Proudhon, 

sustentam o seu socialismo na ética, na revolta da consciência, na norma da vontade, na 

voz íntima da Razão, na defesa do Espírito, no fundo, patenteiam-se no eu, na impulsão 

de uma moral que se caracteriza absoluta, universal e humana e que não está sujeita às 

contingências das classes. O poeta dos Sonetos e, neste aspecto, até mais do que o 

anarquista de Besançon, filia-se a uma ordem espiritual, a um socialismo cristão e até a 

um racionalismo místico para edificar a sua doutrinação social. 

O autor dos Ensaios está absolutamente convencido de que o verdadeiro propósito 

do socialismo de Antero de Quental é um revolucionismo cristão. Em primeiro lugar 

porque não admite nenhuma incompatibilidade entre a “lógica da mentalidade cristã e 

do pensar socialista”263 e, em segundo, porque vê no socialismo de Antero um traço 

fortemente cristão, filantrópico e místico. Atente-se, no entanto, para o facto de Sérgio 

ter muito cuidado quando se refere ao misticismo anteriano, até porque o associa ao 

racionalismo. Nesse sentido, esclarece que o misticismo de Antero se caracteriza pelas 

convicções seguintes: “1.ª, a de que existe um Princípio-de-Unidade no Mundo, 

apercebido e sentido pelo verdadeiro místico com mais forte intensidade que pelo 

comum dos cientistas, – e, por maioria de razão, que pelo comum dos homens; 2.ª, a de 

que há capacidade na nossa psique humana, não só de aderir a essa raiz de unidade, 

senão que de atingir a própria unidade dela; quer dizer: não somente de efectuar a sua 

                                                           
260 SÉRGIO, António, Sobre o carácter do socialismo de Antero, p. 431. 
261 Ibidem, p. 439. 
262 O que António Sérgio designa como não-eu, quando se refere ao pensamento de Karl Marx é, 
naturalmente, passível de ser questionado e contestado. Sobretudo quando tal categoria surge associada 
aos socialismos de expressão materialista ou até aos idealismos metafísicos professados por Hegel e pelos 
seus seguidores, por exemplo. 
263 SÉRGIO, António, Sobre o carácter do socialismo de Antero, p. 440. 
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ligação com o divino, mas até de identificar-se com a Unidade-Deus”264. O ensaísta 

acrescentará ainda, a esse proprósito, que “se concebermos o homem, não à maneira do 

que se chama uma ‘substância’ (como uma ‘substância pensante’, segundo a expressão 

consagrada) mas pura e simplesmente como uma actividade mental, que pelo exercício 

do pensar se vai transformando em si mesma, sendo capaz, transformando-se, de fazer o 

uno em si própria, – concebermos a possibilidade de uma identificação com Deus por 

meio de uma espiritualidade puramente intelectiva, – amor intellectualis Dei; e, 

ademais, se notarmos que a pesquisa da inteligibilidade do mundo (ou seja, em suma, a 

ciência) é a busca da unidade que o homem místico afirma, – e que ele sente, e que ele 

frui; (...) – poderemos entrever que são uma coisa única o perfeito misticismo e o 

racionalismo estreme”265. Alude o ensaísta, neste passo, ao racionalismo-místico que crê 

existir no pensamento do seu poeta-filósofo, mas também ao seu, na medida em que, e 

semelhantemente a Antero, considera que a doutrina moral e a ascese filosófica e 

racional não são a união com Deus, mas a “transformação de nós mesmos em Eu 

absoluto, em puro Deus imanente”266. 

Para Sérgio, o socialismo de Antero concentra-se em quatro grandes questões e 

sedimenta-se essencialmente no ciclo apolíneo pelo qual o poeta dos Sonetos passou. 

Deste modo, a primeira questão que fundamenta o socialismo anteriano é a 

reciprocidade em que assentam os conceitos económicos e morais. Isto é,  as questões 

económicas são do foro moral: não há progresso económico sem progresso moral e 

vice-versa. O aumento da economia e das condições sociais desencadeia um 

aperfeiçoamento doutrinal. A segunda questão que consolida a ideia socialista de Antero 

é o amor pela liberdade e pela iniciativa de cada indivíduo que se deve fundar por meio 

do conceito da federação dos grupos, tanto políticos quanto económicos, e do 

colectivismo agrícola e industrial (apelo democrático). A terceira questão assenta no 

facto de Antero visar implantar o socialismo por meios pacíficos. Por fim, a quarta e 

última questão baseia-se na aplicação de concepções religiosas e cristãs. 

A análise destes pressupostos anterianos permite-nos compreender claramente o 

entusiasmo que Sérgio sentia pelo socialismo do autor das Odes Modernas. No fundo, à 

ideia socialista de Antero estava associada um profundo ímpeto moral e uma noção de 

colectividade/comunidade que agradavam plenamente ao ensaísta. Ou seja, António 

                                                           
264 Ibidem, p. 441. 
265 Ibidem, p. 442. 
266 Ibidem, p. 443. 
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Sérgio reconhecia em Antero um socialismo idealista, consciencial, liberal267 e 

comunitário/colectivo. No entanto, este colectivismo, de natureza expressamente 

proudhoniana, consisitia em criar uma federação económica de produtores268 e, neste 

aspecto, distinguia-se tanto do comunismo quanto do cooperativismo que António 

Sérgio tanto defendia. Do comunismo porque admitia a propriedade privada, a liberdade 

plena do trabalho e o debate dos preços dos produtos. Do cooperativismo porque, 

enquanto associação universal dos trabalhadores em corporações livres e federadas, 

visava essencialmente os produtores e não os consumidores. No fundo, a federação 

agrícola-industrial proposta por Pierre Proudhon e por Antero de Quental, por mais que 

conceda liberdade aos indivíduos que nela trabalham, refere-se somente aos produtores, 

enquanto que o cooperativismo sergiano se sustenta numa federação das cooperativas de 

consumo. Organismo que considera fundamental para a democracia popular. 

Doutrinador do cooperativismo, tal como lhe chamou Joaquim Montezuma de 

Carvalho, António Sérgio interessa-se pelo teoria cooperativista a partir do seu exílio de 

Paris, no início da década de 1930269. O que o motiva no associativismo cooperativista 

fundado em Rochdale270 (subúrbio industrializado de Manchester – Inglaterra), no 

século XIX, e sistematizado pelos reformadores Robert Owen (1771-1858), Charles 

Gide (1847-1932), Ernest Poisson (1882-1942), Bernard Lavergne (1884-1975) ou 

George Fauquet (1873-1953), é “o apreço das práticas de auxílio mútuo; o apego ao 

princípio da associação de pessoas (e não de capitais); o desejo de abolir divergências 

de interesses e distinções de classe de origem económica; o de suprimir intermediários; 

o anseio de elevar cada um dos sócios à máxima plenitude de uma vida pessoal, e 

também o conjunto dos sócios da cooperativa à máxima beleza de uma vida em 

sociedade. O empenho de, por uma obra persistente de educação do povo, preparar os 

                                                           
267 Idem. Sobre o Socialismo de Antero. In: ______, Ensaios, Tomo IV, p. 164: “Para Antero, o 
verdadeiro socialismo é liberal: não se alcança o bem por caminhos maldosos, nem à fraternidade [se vai] 
pela violência. São os meios ditatoriais, por isso mesmo, contraproducentes para o socialismo que ele 
visa, porque impedem o desabrochar dos sentimentos fraternos, necessários à existência de tal socialismo, 
e aquele refreamento dos impulsos cegos que é o essencial [e básico] da moralidade”. 
268 Ibidem, p. 166: “Antero é inimigo, como Proudhon, do Estado unitário e centralizador, e foi de 
Proudhon que tomou a tese do federalismo político e económico. A socialização, consoante essa tese, não 
deverá realizar-se pelo poder do Estado, mas ser buscada de uma maneira imediata pela federação 
económica dos produtores”. 
269 BARROS, Henrique de; COSTA, Fernando Ferreira da. António Sérgio: uma nobre utopia. Lisboa: 
Edições «O Jornal», 1983, p. 33: “(...) foi somente durante a sua prolongada estadia em França que aderiu 
ao ideal cooperativista e só depois desta se dedicou àquele apostolado, o que fez sempre com dadivosa e 
lúcida determinação”. 
270 LEITE, João Salazar. Cooperação e Intercooperação. Lisboa: Livros Horizonte, 1982, p. 11: 
“Rochdale, arrabalde industrializado de Manchester, condado de Lancashire, viu nascer o movimento 
cooperativo”. 
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homens para a vida cooperativa, e por esta elevá-los acima de si mesmos, lançar os 

alicerces de uma civilização mais nobre”271. Consiste o cooperativismo em criar 

associações formadas por consumidores cujos objectivos se pantenteiam na melhoria 

das suas condições de vida e na libertação do escravismo em que se tornou a sociedade 

capitalista. Ambicionavam, portanto, uma propriedade comum dos meios de produção e 

uma divisão dos lucros consoante as mercadorias compradas pelo sócio. No fundo, o 

sistema cooperativista seria “um oásis de pura criação humana, onde o auxílio fraternal 

se vai substituindo à luta, onde o mundo do futuro já em certo grau é de agora, e onde é 

lícito supor-se que um novo viver nos espera, com águas de cristal, com céu 

límpido”272. 

A reforma social apresentada por Antero é tão-só, segundo Sérgio, uma doutrina 

que nasce da interioridade, da autonomia, da reflexão, do autocontrolo, da contenção 

moral, da justiça interior, da disciplina interna e que está sujeita a um espírito profundo 

de religiosidade, ou melhor, de cristianismo. Aliás, para o ensaísta, o socialismo de 

Antero pode relacionar-se ao de Karl Marx até, “porém, é quando afirma o seu ideal 

cristão que se apresenta o de Antero mais fiel a si mesmo: quando diz, por exemplo, que 

o Cristianismo foi a Revolução no mundo antigo e que a Revolução é o cristianismo no 

mundo moderno”273 – é o Antero racionalista, religioso e místico. Sérgio vai ainda mais 

longe quando associa o poeta à “linhagem cristã a que pertencem revolucionários como 

o evangelista S. Lucas, um S. Justino [100-165], um Basílio Magno [329-379], um 

Santo Ambrósio [340-397], um S. Gregório Nazianzeno[329-389], um S. João 

Crisóstomo [349-407]”274 e quando escreve “como é que um espírito como o de “santo 

Antero” poderia conceber a organização socialista? Se acaso o percebo, – como um 

simples instrumento que facilitasse aos homens o anseio supremo para a conversão em 

Deus”275. De qualquer modo, parece-lhe que a ideologia socialista dos primeiros anos de 

Antero, apesar de ser consistente em termos de proclamação de ideias, ainda é bastante 

prematura teoricamente, ainda se sustenta muito na sua ilusão revolucionária. A qual, 

curiosamente, sempre acompanhará Antero e, em certa medida, é responsável pelo 

pensador e pelo homem em que o mesmo se tornou. Para o melhor e para o pior: 

“Quanto a mim, as suas virtualidades intelectuais foram irremediavelmente estragadas 

                                                           
271 SÉRGIO, António. Sobre o espírito do Cooperativismo. Lisboa: Ateneu Cooperativo, 1958,  pp.37-38. 
272 Idem. Confissões de um cooperativista. Lisboa: Editorial Inquérito, 1948, p. 38. 
273 Ibidem, p. 172. 
274 Ibidem, pp. 172-173. 
275 Idem, Sobre o carácter do socialismo de Antero, p. 443. 
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pela ilusão revolucionária. Foi decerto essa vã inquietação, esse alvoroço, essa ilusão 

revolucionária, que prejudicou a sua formação cultural, que indisciplinou o seu espírito, 

privando-o da noção de que a vida é, essencialmente, uma limitação, a escolha de uma 

direcção entre mil direcções possíveis, uma aprendizagem de sacrifícios de muitas 

virtualidades. Que poderia ter sido Antero se o destino o tivesse levado a uma escola 

francesa, por exemplo (...). Desviado da acção morosa do doutrinário, do trabalho 

recolhido de larva, foi um falhado e um fracassado. Pela ilusão revolucionária, faltou 

Antero à sua verdadeira missão: a de pensador”276. Mas, por outro lado, foi também essa 

ilusão revolucionária que o tornou num “dos espíritos de grandeza máxima na história 

literária do seu país”277, numa “genuína personagem histórica (...) iniciadora de uma 

revolução do espírito”278, num “belo modelo de consciência ética”279, num “herói 

moral”280. 

Se, por um lado, essa ilusão revolucionária desvirtuou o pensamento de Antero de 

Quental, por outro, aflorou o melhor que existia nele próprio281, revelou-o um autêntico 

representante do homem universal e uma ilustre personalidade282. Ao mesmo tempo, tal 

ilusão foi-lhe essencial para arquitectar o seu socialismo, ainda que Sérgio o 

considerasse incipiente. Desde cedo, Antero ensejou uma democratização real e 

objectiva, pouco lhe importando as formas institucionais como ela se apresentaria e 

desenvolveria. Isto é, se houvesse um verdadeiro propósito democrático, que se 

preocupasse com as condições concretas de liberdade económico-social, seria 

indiferente se o país fosse governado por um Rei ou por um Presidente. Sérgio dirá 

precisamente o mesmo alguns anos mais tarde, bem como rectificará os pressupostos 

anterianos respeitantes à ideologia socialista. Na sua opinião, era perfeitamente natural 

que as suas motivações fossem incompreendidas no seu tempo. Ter-lhe-ía sido mais 

frutífero se, em vez de ter partilhado com o povo um socialismo de Estado prematuro, 

lhe tivesse dado as ferramentas para que, no futuro, o mesmo tivesse possibilidades de 

resolver os seus próprios problemas. Ora, isso implicava uma revolução grandiosa, que 

passava não só por realizar uma reforma agrária e por implantar o cooperativismo, mas 

                                                           
276 Idem, Em torno da «Ilusão Revolucionária» de Antero, p. 129 
277 Ibidem, p. 131. 
278 Ibidem, p. 131. 
279 Ibidem, p. 131. 
280 Ibidem, p. 131. 
281 Ibidem, p. 131: “A melhor obra do Antero é o próprio Antero, – a mais alta, se não estou em erro, das 
que lhe seria possível realizar”. 
282 Ibidem, p. 131: “É muito belo o escrever muitos livros: ainda mais belo, todavia, é ser-se uma vasta 
Personalidade”. 
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também por estabelecer determinados serviços sociais que instituíssem uma escola 

activa e democrática. O incentivo da educação por meio das associações operárias não 

chegava, segundo António Sérgio. Era necessário levar as crianças e os trabalhadores 

para a escola e para as cooperativas de consumo. É neste sentido, aliás, que o 

cooperativismo defendido pelo ensaísta se manifesta numa revolução não só económica, 

mas também social e educativa. 

António Sérgio concorda, todavia, com Antero de Quental relativamente à crítica 

da elite. Para o poeta-filósofo, a esta faltava-lhe nobreza, ciência política, reformismo 

prático e objectivo, sentido de moralidade. Ora, que condições tinha, então, uma elite 

desta natureza para governar? Nenhumas, naturalmente. Para o ideólogo dos Ensaios, 

não as tinha nessa época, nem na sua, especificamente no contexto da instauração da 

República em Portugal. A crítica da elite é uma temática recorrente em quase toda a 

obra de António Sérgio, no entanto, surge mais acirrada quando é debatida, 

epistolarmente, com alguns dos seus amigos, sobretudo com Raul Proença. Na 

correspondência que Sérgio mantém com este seu confrade, temas como revolução, 

reforma, monarquia, república ou socialismo são os mais discutidos e tratados. 

Numa missiva que escreveu de Londres, a 3 de Dezembro de 1912, a Raul 

Proença, António Sérgio mostra-se, não apenas descrente em relação aos chefes 

republicanos283, como valoriza a importância da revolução espiritual: “Acho 

perfeitamente legítima, posto que a não partilhe, a sua fé nos processos revolucionários 

– de revolução material. São os únicos possivelmente eficazes (quando o são) nos casos 

de não haver gente capaz de compreender e executar a revolução espiritual e 

construtiva”284. Acrescenta ainda o ensaísta que “no dia em que nós possuirmos uma 

porção de homens de boa vontade, de energia e de competência técnica, capazes de ir 

reformar e desinfectar os diferentes órgãos do país – Escola, Fábrica, Agricultura, 

Exército, Burocracia, etc. – a revolução está feita, quer o chefe do país use Dom ou não 

use Dom”285. No ver de António Sérgio, a revolução social é independente da forma 

constitucional do Governo, ou seja, a priori, essa reforma é autónoma e não tem que 

estar associada ao facto do país ser orientado por um Rei ou por um Presidente. Até 

                                                           
283 Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 38: “Ora eu sempre vi a vacuidade dos nossos chefes 
republicanos. Para a acção efectiva o homem é a única realidade; a melhor ideia não tem mérito prático 
algum (isto é, não pode reproduzir resultados bons visíveis) enquanto não encarna num homem bom, num 
homem de valor para a acção”. 
284 Ibidem, p. 38. 
285 Ibidem, p. 38. 
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porque “a iniciativa da reforma não pode partir do rei, mas dos súbditos”286, bem como 

deve ser a escol da Nação a dirigir o Rei ou o Presidente. Ora, esta discussão renderá 

inúmeras correspondências entre Sérgio e Proença. Em primeiro lugar, porque o autor 

do Guia de Portugal era um republicano convicto e não aceitava pacificamente estes 

pressupostos sergianos e, em segundo, porque Raul Proença acreditava que António 

Sérgio continuava a ter uma simpatia considerável pela Monarquia, embora este último 

lha negasse: “Creio que o meu amigo teve razões aceitáveis para estar de um certo lado, 

e eu razões aceitáveis para estar do lado oposto, antes do 5 de Outubro. Hoje não há 

divergência entre nós quanto à forma de governo”287. Alguns anos mais tarde, Sérgio 

afirmará que sempre foi um democrata social, esquecendo-se, ou forçando-se a 

esquecer, da sua fase monárquica: “Monárquico? Mas não, nunca o fora; como nunca 

fora um católico”288. 

Sérgio estava convicto, portanto, que a reforma social não deveria ser externa nem 

organizacional mas provir de uma pressão interna289. Ao invés disso, a revolução 

intentada pelos republicanos de 1910 revelou-se, aos olhos do ensaísta, de um modo 

diferente e gritante. Por um lado, porque nasceu de uma exigência exterior e, por outro, 

porque não tinha uma elite à altura que pudesse comandá-la: “Não é o temperamento 

que me desvia da República portuguesa: é a vacuidade e a baixeza dos seus chefes”290. 

Essa elite, para além de não estar preparada para executar as ideias reformadoras que 

brotaram das diferentes classes sociais291, não soube também dar continuidade à ideia 

republicana que, no seu início, era algo puro: “Mas essa ideia republicana, inicialmente 

pura, apodreceu quando passou dos iniciadores (escol, excepção, aristocracia natural, 

enfim) à nação, à massa de bandalhos que nós somos”292. Ao fim e ao cabo, 

                                                           
286 Ibidem, p. 40. 
287 Ibidem, p. 41. 
288 Idem. Sobre a minha colaboração na obra da “Renascença Portuguesa”. Portucale. Revista de Cultura. 
Porto, 3.ª série, vol. I, n.º 3, Primavera de 1955, p. 117. 
289 Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 41: “As melhores reformas são aquelas de que os 
legisladores não têm conhecimento, as que passam desapercebidas na Imprensa Nacional. Uma reforma 
de organização nunca reforma coisa alguma, e introduz confusão e indecisão nos serviços até que a nova 
organização se torne habitual. Sou sempre portanto por que se mantenham as formas o mais possível. Elas 
se modificarão depois, naturalmente, no que tiverem realmente de defeituoso sob a pressão interna do 
novo espírito. As modificações da forma não devem provir de fora, legislativamente, mas da pressão 
interna”. 
290 Ibidem, p. 69. 
291 Ibidem, pp. 68-69: “Para mim, a organização política deve ter por objectivo fazer com que as 
diferentes classes sociais possam fazer ouvir e pesar as suas necessidades, possam apresentar nítida e 
claramente as suas reclamações. É às diferentes classes sociais que compete a iniciativa das ideias 
reformadoras, ou melhor, a denúncia dos males que elas sofrem, e do que é preciso melhorar. Mas é aos 
inteligentes, à aristocracia natural, que compete a execução”. 
292 Ibidem, p. 69. 
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desencadeou uma reforma institucional sem medir as consequências que dela adviriam. 

A bem da verdade, a Nação não estava aparelhada para sofrer tão imediatamente essa 

transformação formal uma vez que não tinha condições educativas, sociais, económicas 

e culturais para frear um embate tão grandioso. E “a culpa não foi da M. nem da R.; 

nem dos homens monárquicos ou dos homens republicanos: foi dos homens 

portugueses, foi da nossa educação e da nossa história. E isso não se cura à força de 

bomba, bestializando o povo, dizendo patacoadas, fazendo traquibérnias com os 

terrenos de S. Tomé ou com os divórcios de madamas ao preço de 4 contos: isso tudo se 

cura pela acção lenta e pacífica da educação”293. Para que se encete uma verdadeira 

revolução real, que cuide da educação de um povo, não faz muita diferença, para Sérgio, 

a forma de Governo a que ela está associada, isto é, se quem comanda o país é um Rei 

ou um Presidente. Até porque “para combater os maus partidos mon. não é necessário 

fazer um partido rep.: basta constituir um partido reformador monárquico. Aplico esta 

minha regra à actualidade e digo: para combater os maus partidos rep. não é preciso 

constituir um partido mon.: basta constituir um partido reformador rep., ao qual estou 

pronto a dar o meu apoio”294. 

O facto de António Sérgio criticar a revolução republicana de 1910, em Portugal, 

não implica que o mesmo não se considere republicano295, nem que esteja a favor da 

volta da monarquia296. Muito simplesmente discorda do rumo que os pseudo-

republicanos (a que chamou de selvagens, bárbaros, antiquados e retóricos, na medida 

em que não tinham sequer um plano revolucionário297) deram à nação, limitando-se a 

                                                           
293 Ibidem, p. 77. 
294 Ibidem, p. 101. 
295 Ibidem, p. 77: “Creio possuir algumas virtudes republicanas e ser, para quem olha o essencial das 
coisas, um bom republicano – com coroa, como na república Inglaterra, ou com barrete frígio, como na 
Suiça – é isso indiferente. Um dia o Proença me julgará com justiça”. 
296 Ibidem, p. 102: “Como o seu amigo me deturpa, devo notar que não proponho como remédio a estes 
casos uma volta à M.” 
297 Ibidem, p. 100: “Entre as pessoas que eu conheço, só duas têm um plano revolucionário: o Reis S. e 
eu; dos jornais que se publicam e são largamente conhecidos, só um deles esboçou uma revolução 
económica: O Rebate, com ideias do Reis Santos e deste seu criado. Pena tenho eu de não ser rico, para 
me dedicar à propaganda!”. António Sérgio refere-se aqui a Francisco Reis Santos (1862-1942). Este foi 
professor de História na Faculdade de Letras de Lisboa e fundou, em Fevereiro de 1918, ao lado de 
António Sérgio, de Pedro José da Cunha, de Raul Proença e de Francisco Velhinho Correia, a Liga de 
Acção Nacional. Nessa ocasião, escreverá, por várias vezes, no órgão da Liga: a revista Pela Grei. Para 
além disso, foi um sócio bastante activo da Sociedade de Geografia de Lisboa. Proferiu, na década de 20, 
algumas conferências na Universidade Popular. Em 1915, publicou o Ensaio sobre os factores essenciais 
do Império Britânico (Sérgio haveria de recensear este livro, n’A Águia, neste mesmo ano). Em 1933, 
representando um volumoso número de sócios da Sociedade de Geografia, expõe o Programa para 
apresentar na Assembleia Geral de 22-2-33 em nome de um grupo de sócios e, no ano seguinte, edita 
Francisco da Silva Teles – Um Homem. 
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tratar dos seus interesses políticos, a derrubar o D. Manuel298 e a separar a Igreja do 

Estado. No fundo, apenas tinham o objectivo de “deitar abaixo a casa antiga e não 

construir casa nova”299. Seguindo esta perspectiva, António Sérgio considera-se muito 

mais republicano e socialista do que aqueles homens que realizaram a revolução do 5 de 

Outubro e que desviaram o país nos anos seguintes. Republicano porque tinha sentido 

revolucionário, socialista porque se julgava democrático e porque admitia todas a 

teorias socialistas com excepção daquelas que restringiam a liberdade e “o direito à 

propriedade, o direito de trabalhar a meu gosto, o direito de escolher a minha 

profissão”300. Igualmente, “como não quero a supressão da propriedade, mas a crescente 

acessão do pobre à propriedade, suscitada pelo Estado, assim também o meu espírito 

democrático não consiste na negação das qualidades aristocráticas, mas sim no 

levantamento de todos ao nível aristocrático”301. 

Poder-se-á afirmar que Sérgio é anterianamente socialista, já que os principais 

pressupostos do seu socialismo foram bebidos na fonte do poeta dos Sonetos, do homem 

que, mais do que um filósofo, foi, para si, um moralista, um apóstolo político, um 

revolucionário. Se o nosso ensaísta critica, em certo momento, a ilusão revolucionária 

que cegou Antero, por outro enaltece-a quando escreve: “Suprimida a «ilusão 

revolucionária», suprimia-se tudo o que o caracteriza, – e que o torna interessante, 

superior e belo”302. Se Antero não ofereceu matéria filosófica a Sérgio303, deu-lhe, por 

outro lado, o sentido do moderno, mostrou-lhe um caminho, fê-lo crer na força da 

paixão e do misticismo (sem ser preciso discriminar-se a razão), apontou-lhe o caminho 

da moral. Por outras palavras, mais simples até, Antero de Quental foi um herói e um 

paradigma para António Sérgio: “Pois não disse eu que a vida de Antero é, tanto 

socialmente como na intimidade, absolutamente impecável? Todos os seus 

contemporâneos o reconheceram como um justo. A dignidade intelectual dos seus 

escritos, das suas atitudes públicas, a discrição dos seus sacrifícios, a magnanimidade 

com que ele combatia e se reconciliava com os seus adversários, deu-lhe a reputação, 

desde muito cedo, de um homem sereno, íntegro, irrepreensível. (...) Além do Antero 

excêntrico, do doente, do conjurado, do homem anedótico, que tanto impressionou os 

seus contemporâneos, havia outro Antero, superior e sobrevivente a todos esses, 

                                                           
298 D. Manuel de Bragança – D. Manuel II – (1839-1932). 
299 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 100. 
300 Ibidem, p. 60. 
301 Ibidem, p. 60. 
302 Idem, Em torno da «ilusão revolucionária» de Antero, p. 134. 
303 Antero só não criou um programa filosófico porque, provavelmente, adoeceu . Vf. Ibidem, p. 133. 
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equilibrado e lúcido, estável através de todas as viragens de humor, de todas as 

provações, firme nas suas virtudes morais banhadas na água lustral do sofrimento, 

inflexível e compreensivo, severo e humilde – um Antero, em suma, que é como que 

um arquétipo de que essas imagens várias não são senão aproximações e arremedos”304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
304 Ibidem, p. 177. 
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1.8 – Anti-intelectualismo: Críticas a Henri Bergson 

 

Se um autor diz muito acerca de si próprio através das suas afinidades intelectuais, 

também se revelará igualmente nas suas dissonâncias. De todos os filósofos e de todas 

as teorias filosóficas com as quais não tem relação, é Henri Bergson e a sua doutrina do 

evolucionismo a que António Sérgio dá mais relevância. 

Para além das sete Cartas Despretenciosas a um Anti-intelectualista Bergsoniano, 

publicadas na revista Seara Nova, entre oito de Fevereiro de 1934 e 29 de Março do 

mesmo ano, e das duas cartas Em Torno da Teoria Bergsoniana sobre o Instinto e sobre 

as Suas Relações com a Inteligência, publicadas no mesmo periódico, entre onze de 

Abril de 1935 e trinta de Maio desse ano, António Sérgio recorrerá, inúmeras vezes, na 

sua ampla obra ensaística, ao bergsonismo. 

A crítica que o autor dos Ensaios tece ao filósofo de Paris concentra-se, 

essencialmente, na análise do conceito de inteligência305, apesar de Sérgio o relacionar 

com todo o pensamento bergsoniano. Tal procedimento denota, da parte do ensaísta 

português, um profundo conhecimento da obra de Bergson e uma interpretação muito 

pertinente de todas as implicações epistemológicas e gnosiológicas que, à luz do seu 

neokantismo e do seu idealismo crítico, os conceitos e a filosofia bergsoniana 

apresentavam. 

Começa Sérgio por escrever, logo na primeira missiva de oito de Fevereiro de 

1934, que Bergson “criticou, sob o nome impróprio de inteligência, a função que os 

filósofos cartesianos muito bem distinguiam da inteligência e designavam pelo termo de 

imaginação. Por esta hipótese, teria Bergson definido o intelecto, não pela actividade 

que o caracteriza, mas sim pela mera intuição sensível, pela simples faculdade de 

representação: e de aí, – vá lá por hipótese – a falha capital das suas teses”306. A 

primeira e fundamental crítica que António Sérgio lança a Henri Bergson, consoante o 

trecho aqui citado, é próprio de alguém que, tal como ele, se filia no neokantismo e no 

cartesianismo ideal. Ou seja, de alguém que reconhece um profundo hiato entre a 

faculdade de imaginar307 e a faculdade de inteligir, entre as ideias em estrito senso e as 

                                                           
305 Para António Sérgio, “a inteligência, como revelou Bergson, é um utensílio para mover e arrumar as 
coisas sólidas; a sua tendência é estratificar” (Idem, Em torno da «Ilusão Revolucionária» de Antero, p. 
135), apenas isso. 
306 Idem. Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano. Carta primeira. Seara Nova – 
Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 375, 8 de Fevereiro de 1934, pp. 227. 
307 Na linha de um Descartes, de um Espinosa e de um Malebranche, por exemplo, António Sérgio 
distingue claramente a imaginação da intelecção, contudo, nesta Carta Primeira, o ensaísta refere-se 
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imagens. No seu entendimento, e partindo-se do pressuposto de uma filosofia relacional 

e platónica, cada ideia só existe numa relação (e interacção) recíproca com as outras 

ideias, independentemente de um tempo ou de um espaço. Poder-se-á dizer que, em si, 

enquanto reflexos da intelecção, essas ideias são o próprio ser e “o ser é uma ideia de 

que não há imagem”308. Inversamente, as imagens, produtos da representação, são puras 

aparências, vinculadas, em absoluto, ao tempo e ao espaço. Em pouquíssimas palavras, 

poder-se-á assentar que a inteligência, contrariamente ao que postula Henri Bergson309, 

é um organismo de relações dinâmicas, uma faculdade que proporciona a 

compenetração e a interpenetração das ideias. Ora, se o autor de A Evolução Criadora, 

na medida em que se propõe criticar o estauto do conceito de inteligência310, não atende 

a este aspecto nem destrinça claramente imaginação de intelecção, incita António Sérgio 

a considerar tal comportamento como “a maior falha das críticas à inteligência que se 

encontram nos livros do Sr. Bergson”311. 

Na segunda das Cartas Despretenciosas levada a público, pela Seara Nova, no dia 

15 de Fevereiro de 1934, António Sérgio aprofunda a argumentação que já havia 

apresentado na semana anterior (no dia 8 de Fevereiro). Isto é, reitera o incontornável 

contraste que separa a imaginação da inteligência (e que, no seu ponto de vista, é a 

                                                                                                                                                                          

muito particularmente a Descartes. A esse propósito, lembramos a distinção que o filósofo moderno faz 
entre imaginar e inteligir e que o nosso autor se propõe acompanhar. DESCARTES, René, Meditações 
sobre a Filosofia Primeira, p. 199: “Para que isto se torne claro, examino em primeiro lugar a diferença 
que existe entre a imaginação e a intelecção pura. Por exemplo, quando imagino um triângulo não 
concebo apenas que é uma figura limitada por três linhas, mas também, simultaneamente, tenho a intuição 
destas três linhas como presentes, pelo olhar do espírito, e isto constitui aquilo que denomino imaginar. 
Mas se quero pensar um quiliógono, compreendo que é uma figura que consta de mil lados, mas não 
imagino do mesmo modo esses mil lados, ou não tenho a intuição como presentes. (...) E, 
manifestamente, noto aqui que é necessário para imaginar, uma certa contenção particular do espírito, da 
qual me não sirvo para conceber, contenção nova do espírito que mostra claramente a diferença entre a 
imaginação e a intelecção pura”. 
308 SÉRGIO, António, Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta primeira, p. 
228. 
309 BERGSON, Henri. L’évolution créatrice. 156e édition. Paris: Quadrige/PUF, 1986: “Nous avons dit 
que l’intelligence avait pour fonction d’établir des rapports. Déterminons plus précisément la nature des 
relations que l’intelligence établit. Sur ce point, on reste encore dans le vague  ou dans l’arbitraire tant 
qu’on voit dans l’intelligence une faculté destine à la speculation pure. (…) Ainsi, l’on enseignera que 
l’intelligence est essentiellement unification, que toutes ses operations ont pour objet commun 
d’introduire une certain unite dans la diversité des phénomènes”. 
310 SÉRGIO, António, Em torno da «Ilusão Revolucionária» de Antero, p. 138: “É assim o verbo do seu 
amado Bergson. Ele, ao que a mim me parece, não fez a crítica da inteligência: atacou um fantasma, uma 
caricatura, uma noção errada da inteligência, – talvez a noção que dela teve o Aristóteles, talvez a do 
Taine; mas não decerto a da filosofia moderna, nem a do Platão, nem a do saber científico. [Não a do 
Descartes, não a do Espinosa, não a do Malebranche, não a do Leibniz. Não a do Galileu, a do Newton, a 
do Einstein]”. 
311 Idem, Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta primeira, p. 229. 
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causa da confusão filosófica de Bergson312) e acrescenta ainda que o filósofo parisiense 

parte de uma base simplista que não justifica: “a de limitar a função da inteligência ao 

papel de instrumento da acção prática”313. Sérgio regressará a este tema apenas no ano 

seguinte, na segunda carta Em torno da teoria bergsoniana sobre o instinto e sobre as 

suas relações com a inteligência, pulicada na revista seareira, a 30 de Maio de 1935. 

Em tal epístola, declara que o método bergsoniano é equívoco uma vez que deduz a 

forma da inteligência a partir da função dessa mesma inteligência e, esta última, no 

parecer de Henri Bergson, é somente prática314. Para António Sérgio, tal argumentação 

levanta vários problemas e inconsistências. Sobretudo porque a inteligência prática, tal 

como ela surge nas obras do autor de A Intuição Filosófica, é a própria negação da 

utilidade prática. Se o intelecto tem apenas uma função prática e apresenta uma 

incompetência para “pensar o fluido, a mobilidade, a evolução, a vida...”315, conclui-se 

que, na sua lida prática, o homem não “só terá de haver-se com o sólido inerte”316, 

como também só se deparará com “o irreal”317. Ora, se esse tal sólido imóvel é o 

completo irreal, como pode a inteligência prática preparar ou guiar para essa aparência 

irreal? Não deveria, antes e, em primeiro lugar, apreender o móvel e a acção? Neste 

aspecto, segundo Sérgio, o espiritualismo de Henri Bergson é bastante estranho, na 

medida em que o “Espírito só considera útil a utilidade para o corpo que lhe 

corresponde, para a porção de matéria que lhe diz respeito. Como admiti-lo? Se a 

inteligência é prática, a única conclusão que me parece legítima é toda ela ao revés da 

do Sr. Bergson: é a de que percebe o móvel, a de que percebe o psíquico”318. Até porque 

contrariamente ao que pensa o filósofo francês, “não é pela imagem da imobilidade que 

o movimento é pensado pela inteligência (...), é pela ideia do movimento que a 

inteligência pensa a imobilidade”319. 

                                                           
312 Idem, Em torno da «Ilusão Revolucionária» de Antero, p. 137: “Bergson tem um intelecto de 
imaginativo: só sabe pensar por meio de imagens, e julga que é isso a intelecção científica; mas engana-
se. O que caracteriza o intelecto não é a imagem, mas o jogo dinâmico das relações”. 
313 Idem. Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano. Carta segunda. Seara Nova – 
Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 376, 15 de Fevereiro de 1934, p. 243. 
314 BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, p. 153: “Au contraire, nous tenons l’intelligence humaine 
pour relative aux nécessités de l’action. Posez l’action, la forme même de l’intelligence s’en déduit”. 
315 SÉRGIO, António. Em torno da teoria bergsoniana sobre o instinto e sobre as suas relações com a 
inteligência (Continuado do n.º 434 da Seara Nova). Seara Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, 
ano XIV, n.º 437, 30 de Maio de 1935, p. 70. 
316 Ibidem, p. 70. 
317 Ibidem, p. 70. 
318 Ibidem, p. 71. 
319 Idem. Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano. Carta terceira. Seara Nova – 
Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 377, 22 de Fevereiro de 1934, p. 261.  
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Se o conceito de movimento é uma reflexão constante na obra do autor de A 

Evolução Criadora, este debruça-se especificamente sobre tal temática aquando da 

explanação do célebre método cinematográfico (marche cinématographique). 

Tomando-se como exemplo a reprodução de uma cena animada, é o cinematógrafo que 

reconstitui a mobilidade do todo, já que cada parte (cena ou fotografia) representa uma 

atitute imóvel. Para que o movimento seja possível é necessário, portanto, que ele exista 

em qualquer lugar – ora, esse lugar é, naturalmente, o aparelho do qual a animação 

brota. É nele que existe um movimento impessoal, abstracto e simples (le mouvement en 

général) que dá vida e reconstitui a individualidade de cada movimento particular. Na 

perspectiva bergsoniana, passa-se literalmente o mesmo com o nosso conhecimento. 

Isto é, em vez de nos prendermos ao movimento ou à transformação interior das coisas, 

colocamo-nos fora delas para reproduzirmos artificialmente esse movimento ou essa 

transformação. A bem da verdade, apenas capturamos aspectos (vues) instantâneos da 

realidade que passa. No entanto, como eles são características da realidade como um 

todo, conduzem ao fundo do aparelho da consciência (na qual se situa um movimento 

abstracto, uniforme e invisível e que proporciona o conhecimento). É na consciência 

particular de cada ser humano que brota esse movimento em geral e que, a priori, é 

anterior a quaisquer dados intelectivos – Bergson refere-se, naturalmente, à intuição320. 

Ora, António Sérgio opõe-se ferverosamente a essa argumentação, escrevendo: “creio 

que este método cinematográfico não é o próprio do entendimento (...). Porque teria a 

inteligência de proceder assim, cinematograficamente, não pensando a ideia da 

mobilidade, mas limitando-se a representações imóveis?”321 Na visão do ensaísta, o 

autor de A Evolução Criadora julga erronamente o papel da inteligência: esta não é a 

mera faculdade de representar imagens. Assim como o método cinematográfico não 

exprime nem legitima o processo cognitivo, já que é um método puramente 

imaginativo. Na sua perspectiva, há um parentesco e uma conformidade entre 

movimento e intelecto. 

A propósito da conceituação da imagem e da imaginação, António Sérgio 

esclarece na quinta das Cartas Despretenciosas a um Anti-intelectualista Bergsoniano 

que “a inteligência apoia-se na imaginação e labora sobre os dados da imaginação, não 

                                                           
320 BERGSON, Henri, L´évolution créatrice, p. 178: “Mais c’est à l’intérieur même de la vie que nous 
conduirait l’intuition, je veux dire l’instinct devenu désintéressé, conscient de lui-même, capable de 
réfléchir sur son objet et de l’élargir indéfiniment”. 
321 SÉRGIO, António, Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta terceira, p. 
259. 
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se reduz porém à imaginação nem está escravizada à representação no espaço, assim 

como pressupõe o Sr. Bergson. Direi mais, – a saber: por um lado, que não há imagem 

consciente sem qualquer ideia; por outro lado, que há ideias que se libertam – como 

ideias – de qualquer imagem”322. Aquilo que o nosso autor pretende definitivamente 

clarificar, depois de muito já se ter alongado nas outras quatro cartas anteriores acerca 

desta temática, é que o intelecto tem a função de criar e misturar323 ideias e não tão-só 

de associar imagens. Até porque a imagem é um aspecto do objecto pensado mas o 

objecto excede a imagem. No fundo, aquele só pode ser totalmente percepcionado pela 

ideia: “A imagem da laranja – uma mancha amarela – não é sumarenta, nem saborosa, 

nem odorífera, nem comestível, nem dividida em gomos, nem tem forma esférica, nem 

veio do Oriente, nem possui vitaminas, etc, etc: mas a ideia da laranja contém tudo isso, 

e não é possível, em dado momento, ter imagem de tudo isso ao mesmo tempo, ter uma 

imagem dessa ideia”324. Finalmente, dir-se-á que não há imagens sem ideias (não há 

imaginação sem intelecto – “Inteligência e imaginação (no sentido cartesiano de tal 

palavra, nunca me cansarei de lho repetir) aparecem-nos unidas no pensamento sem que 

a primeira se reduza à segunda, como supõe o Sr. Bergson”325) e que, no entender de 

António Sérgio, há até duas concepções de imaginação: “Chamo por isso ‘fantasia’ à 

imaginação criadora que se não pode reduzir à representação de imagens, e reservo o 

termo de ‘imaginação’ para o que se reduz a imagens na extensão sensível”326. Os 

sentidos oferecem-nos imagens separadas, por meio dessa imaginação que se aplica à 

res extensa (à sensação, à matéria inicial do saber e do conhecimento) e a imaginação 

criadora, como obra do entendimento, atribui a imagem a um objecto, cria uma ideia. 

Se a crítica que António Sérgio vai enredando sobre o pensamento de Henri 

Bergson se constitui como uma das maiores e mais detalhadas recensões que, em 

Portugal, se fizeram, na época, acerca deste autor327, por outro lado, tal análise 

                                                           
322 Idem. Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano. Carta quinta. Seara Nova – Revista 
de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 380, 15 de Março de 1934, p. 310. 
323 Ibidem, pp. 311-312: “Já vimos que as ideias são ‘misturas’ (primeira carta), e que existe cada ideia 
por  inclusão das outras. Quando digo que uma coisa é isto ou aquilo, – no pensar dessa dita coisa já estão 
inclusas as outras em relação às quais ela é isto ou aquilo. (...) A chamada associação de ideias não é o 
resultado de circunstâncias fortuitas, mas o da própria natureza da inteligência, isto é, o do próprio 
carácter das nossas ideias, que é a implicação recíproca de todas elas, a que mestre Platão chamava a 
‘mistura’ ”. 
324 Ibidem, p. 311. 
325 Ibidem, p. 311. 
326 Ibidem, p. 311. 
327 Na época (1934), Leonardo Coimbra também havia escrito A Filosofia de Henri Bergson –
COIMBRA, Leonardo. A Filosofia de Henri Bergson. Introd. Manuel Ferreira Patrício; fixação do texto 
da segunda parte e apresentação de Ângelo Alves. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994.  
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representa outrossim um aprofundamento da gnosiologia e da epistemologia do nosso 

ensaísta. Não queremos dizer que tal comportamento seja propositado mas, no sentido 

em que elabora uma crítica tão minuciosa ao pensamento bergsoniano, é natural que a 

sua teoria do conhecimento seja realçada e valorizada. Nesta perspectiva, tendo em 

conta as noções de tempo e de espaço tão caras a um neokantiano e a um idealista 

crítico (e que aqui mostrámos no sub-capítulo dedicado às afinidades que o nosso autor 

sente por Imannuel Kant), António Sérgio ficará indignado com as sugestões do seu 

contemporâneo Henri Bergson. Identifica-las-á até como “argumentação pirotécnica”: 

“Pretende o Sr. Bergson demonstrar que para a inteligência não existe o tempo, mas 

somente o espaço, e que o exercício da inteligência se resume ao espaço”328. Ora, a base 

de todo o anti-intelectualismo do filósofo francês assenta, na opinião sergiana, no facto 

de que para a inteligência só existe espaço e que o tempo da inteligência é ainda 

espaço329. Alega Sérgio, portanto, que Bergson reduz à imaginação na extensão sensível 

todos os actos do entendimento, retirando deles a consideração do tempo. Logo, o 

tempo não conta para a inteligência, nem “para a ciência, produto dela”330. Mas Sérgio 

vai ainda mais longe quando considera que “a dita argumentação não vale de nada – e 

de facto assim o creio – ou teríamos de concluir que o entendimento é também incapaz 

de pensar o espaço, e que não podendo, portanto, pensar o tempo nem o espaço, não 

pensa realmente coisa alguma, – e que verdadeiramente não há intelecto, que não há 

conhecimento, que não há saber”331. Estes postulados sobre o tempo são caracterizados, 

da parte do ensaísta, de pueris e de trapalhada bergsoniana. 

Ainda que Henri Bergson distinga a duração332 (tempo sensível) do tempo 

homogéneo (tempo inteligível), António Sérgio rapidamente rectifica as noções do seu 

                                                           
328 SÉRGIO, António. Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano. Carta sexta. Seara 
Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 381, 22 de Março de 1934, p. 328. 
329 Idem, Em torno da «Ilusão Revolucionária» de Antero, p. 144: “Definir a inteligência pelo espacial 
sensível (assim como procede o seu mestre Bergson) é defini-la pelo contrário do que ela faz. A 
inteligência é uma reacção contra o espacial sensível, – uma revolta árdua, paradoxal, subtilíssima, contra 
a tirania da imaginação [, de que tem sido tão escravo o seu Bergson sempre que fala da inteligência]. Tal 
é o significado da Caverna platónica: mostrar que o acto da inteligência é um voltar as costas às imagens 
do espaço (às meras sombras da intuição espacial projectadas no fundo da tal Caverna) a fim de nos 
dirigirmos para o sol das ideias, – que não são os conceitos aristotélicos, mas sim as relações inteligíveis”. 
330 Idem, Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta sexta, p. 330. 
331 Idem. Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano. Carta sétima. Seara Nova – 
Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 382, 29 de Março de 1934, p. 349. 
332 BERGSON, Henri. La pensée et le mouvant. 13e édition. Paris: Quadrige/PUF, 1998, pp. 200-201: “La 
durée intérieure est la vie continue d’une mémoire qui prolongue le passé dans le présent, soit que le 
présent renferme distinctement l’image sans cesse grandissante du passé, soit plutôt qu’il témoigne, par 
son continuel changement de qualité, de la charge toujours plus lourde qu’on traine derrière soi à mesure 
qu’on vieillit davantage. Sans cette survivance du passé dans le présent, il n’y aurait pas de durée, mais 
seulement de l’instantanéité”. 
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contemporâneo clarificando que “claro que a duração – ou tempo sensível – é coisa 

viva, sentida, ritmada, heterogénea, se bem que não seja (ao que me parece) aquilo que 

nos descreve o Sr. Bergson”333. Ou seja, no espírito do ensaísta, a duração é o momento 

do agora, do instante, e que “goza de um papel privilegiado em relação ao antes e ao 

depois”334, já o tempo inteligível, por sua vez, é homogéneo. Mas isso não quer dizer, 

segundo lhe parece, que deixe de ser tempo ou que se transforme em espaço – até 

porque há, consequentemente, um espaço sensível e um espaço inteligível335. 

A par de todas as outras inflexões sergianas acerca do pensamento de Bergson que 

já aqui notámos, acrescentamos, nesta medida, que os conceitos de tempo e espaço 

apresentados pelo autor de A Evolução Criadora vêm reforçar ainda mais o espírito 

crítico de Sérgio relativamente ao anti-intelectualismo bergsoniano. Na sua opinião e 

“na raiz do disparate – como dissemos – está a falta da noção do entreleçamento 

orgânico das ideias, da natureza vital do entendimento, – e ‘vital’ digo eu, não no 

sentido de ser um instrumento da nossa vida, mas sim no de possuir os caracteres da 

vida. Dizer ‘inteligência’ não é só dizer ‘vida’, senão que o próprio modelo da 

organização vital”336. Ora, esta interpretação do conceito de inteligência é incompatível 

com aquele que Bergson apresenta nas suas obras. Essencialmente porque não comporta 

uma distinção entre movimento instintivo e conhecimento instintivo. Na visão de 

António Sérgio, a teoria de Bergson radica na ideia de um conhecimento instintivo 

existente na psique do animal e que é dissemelhante do intelectual, isto é, chama 

conhecimento instintivo ao conhecimento inato das coisas materiais e inteligência ao 

conhecimento inato das relações, da pura forma, embora tenha a inteligência igualmente 

a possibilidade e a faculdade de fabricar337. Nesta perspectiva, causa enleio a Sérgio o 

facto de “essa faculdade inata das formas [ser] precisamente a que despreza as formas, 

[ser] exactamente a que não repara nelas, a que tenha por timbre o encarar as formas 

como falhas de valor e como provisórias; que a faculdade das formas e das relações só 

                                                           
333 SÉRGIO, António, Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta sétima, p. 
349. 
334 Ibidem, p. 349. 
335 Ibidem, p. 349: “Porque também a extensão – ou espaço sensível – é coisa viva, sentida, colorida, 
heterogénea. Há na extensão uma situação de aqui que goza de um papel privilegiado em relação ao atrás 
e ao adiante. No espaço inteligível, pelo contrário, não há nada disso. O espaço inteligível é homogéneo”. 
336 Ibidem, p. 351. 
337 BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, p. 154: “Partons donc de l’action, et posons en principe que 
l’intelligence vise d’abord à fabriquer. La fabrication s’exerce exclusivement sur la matière brute, en ce 
sens que, même si elle emploie des matériaux organisés, elle les traite en objets inertes, sans se 
préoccuper de la vie qui les a informés”. 
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possa servir para apreender a matéria”338. Espécie causa também ao ensaísta o 

argumento que o filósofo francês lança acerca da separabilidade da inteligência e do 

instinto. Para Bergson, na opinião sergiana, estas duas categorias não são encruzáveis, 

“são rotas que se rumam em direcções opostas”339: uma para a matéria inerte (a 

inteligência) e a outra para a vida (o instinto)340. Assim sendo, as dúvidas e as 

interrogações do nosso autor sobre o tema pululam ainda mais: se a vida é a consciência 

lançada (lancée) – Sérgio dirá arremessada – através da matéria e se o instinto é uma 

forma da consciência, como é que se aceita que o conhecimento da vida seja o 

inconsciente? Ou melhor, como é que se percebe que “o mesmo instinto, forma da 

consciência, seja inconsciente”341? Resumidamente e num pasmo ainda maior: “Porque 

é que o conhecimento da consciência tem de ser o inconsciente, e o conhecimento do 

inconsciente – o da matéria – tem de ser pelo contrário o consciente”342? Porventura, 

mistura Bergson os nomes das coisas quando rotula consciência como inconsciente e 

matéria como pensamento. 

Esta desordem que António Sérgio crê existir na estrutura gnosiológica da teoria 

bergsoniana do conhecimento, leva-lo-á a questionar-se, contrariamente à exposição do 

seu contemporâneo, se não será a inteligência que atribui organização à vida pelo 

modelo de estruturação que reside em si mesma? Não será, afinal de contas, a 

constituição intelectual das ideias que projecta a organização vital que observamos em 

todos os seres? Ou, lapidarmente, não residirá a interdependência orgânica e vital no 

intelecto, na inteligência? Para o ensaísta português, as respostas a estas questões só 

podem ser afirmativas. E tais corroborações significam uma contra-argumentação ao 

explícito equívoco epistemológico que Bergson apresentou na sua obra: para além da 

inteligência dispor do múltiplo ao uno (contrariamente à organização vital) e ser, ao 

mesmo tempo, um instrumento da acção prática, confunde também a ideia (a operação 

mental; a ideacção inventiva) com os movimentos físicos (a operação mecânica). Para 

Sérgio, como já aqui amiúde expusemos, o todo e o uno precedem as partes343, a 

                                                           
338 SÉRGIO, António. Em torno da teoria bergsoniana sobre o instinto e sobre as suas relações com a 
inteligência. Seara Nova – Revista de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIV, n.º 434, 11 de Abril de 1935, 
p. 21. 
339 Ibidem, p. 21. 
340 BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, p. 177: “L’intelligence et l’instinct sont tournés dans deux 
sens opposes, celle-là vers la matière inerte, celui-ci vers la vie”. 
341 SÉRGIO, António, Em torno da teoria bergsoniana sobre o instinto e sobre as suas relações com a 
inteligência, p. 22. 
342 Ibidem, p. 22. 
343 Idem, Em torno da «Ilusão Revolucionária» de Antero, p. 141: “A inteligência (pelo que dela 
entreluzo) começa sempre por conceber um todo: só posteriormente é que pensa as partes, pensando-as 
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direcção intelectual dirige-se do centro para a periferia, de cima para baixo, do fim para 

o princípio, embora sempre “num duplo movimento de análise e de síntese”344. 

Ademais, o romatismo intuicionista de Bergson não consegue evitar o erro de supor que 

“percepto e imagem por um lado, e por outro lado ideia, são coisas da mesma natureza, 

e que a ideia é como que um esfumado do percepto”345. Tal argumentação conduz 

Sérgio a admitir que se continua a caminhar no mesmo desgoverno filosófico desde os 

tempos de Aristóteles. Apelar-se para uma razão especulativa, histórica ou religiosa (à 

maneira de um Bergson) não é a mesma coisa do que apelar-se para uma razão de saber 

científico (tal como Sérgio defende). No entender deste último, os senhores intuitivos, 

adoradores de um dom anti-intelectual, extra-intelectual ou até mesmo supra-intelectual, 

não compreendem que as suas posições são apenas ânimos retóricos, influxos 

transviadores e perniciosos346 do curso da filosofia ocidental. 

É por este motivo, aliás, que António Sérgio enceta uma crítica mais mordaz ao 

pensamento de Bergson e aos seus seguidores, usando para tal substantivos e adjectivos 

na maior parte das vezes perfurantes, acutilantes e arrasadores. Na sua concepção, 

Bergson e os bergsonistas idealizam um homem invertebrado, instável, histérico, salta-

pocinhas, desconcertante347. Em resumo, concebem uma psicologia das Alforrecas, uma 

filosofia para as Alforrecas! Na visão sergiana, “a vida, no seu conjunto, não é 

unicamente variação e fluxo, – élan vital, como diz o seu homem: é também 

organização, vertebralidade, estrutura, esqueleto, ordem: aquela construção de que fala 

o músico; e cumpre não esquecer a estruturação vital, inteligência vital. Num ser vivo, 

constitui a estrutura o elemento estável: a sua unidade, a sua equação. Por muito 

variável que seja a gaivota, é sempre gaivota: não se muda em pombo”348. 

Alguns intérpretes de António Sérgio e também muitos dos seus críticos têm 

assinalado a incompreensão do ensaísta relativamente ao alcance filosófico da obra 

bergsoniana. Estão convictos de que o homem da Seara Nova não entendeu a proposta 

epistemológica e gnosiológica do filósofo parisiense, essencialmente o seu conceito de 

                                                                                                                                                                          

como partes desse mesmo todo, – compreendendo-as no todo previamente dado. Parte-se de um todo que 
depois se retoca”. 
344 Idem, Em torno da teoria bergsoniana sobre o instinto e sobre as suas relações com a inteligência 
(Continuado do n.º 434 da Seara Nova), p. 74. 
345 Idem, Antero contra Oliveira Martins, Anotações, p. 47. 
346 Vf. Idem, Prefácio da Segunda Edição, Ensaios, Tomo I, p. 32. 
347 Idem, Em torno da «Ilusão Revolucionária» de Antero, p. 168: “Mas é essa a tendência do 
bergsonismo, Valério! Pende a apresentar-nos como ideal do homem – a «menina histérica», o cavalheiro 
instável, o salta-pocinhas, o «desconcertante»... [O invertebrado, vamos!]”. 
348 Ibidem, p. 169. 
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intuição. No entanto, parece-nos que, no que concerne a este ponto, é necessário 

estabelecermos algumas mediações. Em primeiro lugar, é relevante apontarmos que 

António Sérgio leu praticamente toda a obra de Henri Bergson. Em segundo, que 

compreendeu na íntegra as doutrinas que o pensador francês patenteou nos seus ensaios. 

Todavia, uma coisa é entender, outra é aceitar. Julgamos, em terceiro lugar, que a 

mentalidade racionalista e crítica do nosso autor jamais poderia admitir as teses de 

Henri Bergson. Sérgio estava tão ensimesmado num neokantismo e num idealismo 

criticista que a si próprio se impedia de abraçar um pensamento novo. De igual modo, 

essas suas inspirações conduziam-no a retorquir severamente o intuicionismo 

bergsonista. Cremos que, para além de ser uma filosofia nova e uma metafísica mais 

próxima da vida e da realidade349, a doutrina de Bergson não conseguia responder a 

todos os problemas filosóficos passados, bem como, na maioria dos casos, não 

convencia os racionalistas e os idealistas. A bem da verdade, Sérgio tem muitas vezes 

razão nas críticas que move a Bergson, apesar do ineditismo e da radicalidade da 

filosofia bergsoniana. 

Em 1911, no seu livro A Intuição Filosófica, Henri Bergson escreve que o ponto 

nodal da filosofia é a intuição. Ou seja, afirma que “tudo se reúne num ponto único, do 

qual sentimos que nos poderíamos aproximar cada vez mais ainda que seja preciso 

desesperar de o atingir”350. Esse ponto único, no qual “há algo de simples, de 

infinitamente simples, de tão extraordinariamente simples que o filósofo nunca 

conseguiu dizê-lo”351, é a intuição. O pensador francês propõe, portanto, que a Filosofia 

regresse à intuição original, à consciência primeira ou imediata que oferece ao Sujeito 

uma reunião plena com o Objecto e consigo próprio, que lhe permite aceder à 

completude do Ser e à libertação das condições espácio-temporais que o aprisionam e 

acondicionam.  Afinal, aos olhos de Bergson, o filósofo “regressa a si quando retorna à 

intuição”352 e quando consegue contornar e descomplexificar as armadilhas que a 

linguagem engendra e que lançam o homem para longe da sua intuição primeira e 

original. A proposta bergsoniana parece centrar-se, deste modo, não só numa 

desconceptualização, como numa aproximação crescente à simplicidade do 

                                                           
349 BERGSON, Henri. A Intuição Filosófica. Trad., introdução e notas de Maria do Céu Patrão Neves, 
Lisboa: Edições Colibri, 1994, p. 21: “Parece-me, – e mais do que uma comunicação apresentada a este 
Congresso o testemunham – que a metafísica procura neste momento simplificar-se, aproximar-se mais 
da vida”. 
350 Ibidem, p. 25. 
351 Ibidem, p. 26. 
352 Ibidem, p. 32. 
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conhecimento. Se a intuição, enquanto instante e relampejo originários, proporciona ao 

Sujeito a experiência do conhecer e lhe revela a verdade ontológica, por outro lado 

comporta-se “em matéria especulativa como o demónio de Sócrates na vida prática; é, 

pelo menos, sob essa forma que ela se estreia, sob essa forma que ela continua a dar as 

suas manifestações mais nítidas: ela proíbe”353. Quase ao jeito da cartesiana dúvida 

metódica, “perante ideias correntemente aceites, teses que pareciam evidentes, 

afirmações que tinham passado até então por científicas, ela sussura ao ouvido do 

filósofo a palavra: Impossível. Impossível, mesmo quando os factos e as razões 

pareciam convidar-te a crer que tal é possível e real e certo”354. Ao fim e ao cabo, e 

ressalvando todas as distâncias do cartesianismo, além de se constituir enquanto 

impulso que reenvia o homem para o élan vital, a intuição também apresenta um 

contributo metodológico: ela permite que o ser humano desconfie da realidade tal qual 

ela se revela. Todavia, esse regresso à intuição originária, do qual o percurso filosófico 

deve ser exemplo, não se tem constituído simples nem imediato: a linguagem tem 

dificultado o processo, embora tanto o conceito quanto a imagem possam servir para 

impulsionar o retorno da (à) intuição. O conceito na medida em que, por ele e através 

dele, o sistema se desenvolve em geral; a imagem no sentido em que, pelo seu meio, o 

sistema comprime-se e é reenviado para a intuição do qual deriva. Contudo, e apesar de 

todos esses esforços e desesperos que caracterizam o regresso à intuição originária, em 

si, esta “parecerá pois ser o que há no mundo de mais insípido e mais frio: será a própria 

banalidade”355. 

António Sérgio nunca aceitará a natureza da intuição bergsoniana por uma questão 

muito elementar: ela insurge-se previamente a qualquer construção racional, dispensa os 

mecanismos formais da Razão e aporta-se nos dados imediatos da consciência. Para 

Bergson, na realidade, são estes dados que conferem a fidelidade do conhecimento e 

revelam a realidade dinâmica (a pura duração) do movimento criador do espírito. É 

desta Unidade que o filósofo parte. Curiosamente, também Sérgio poderia subscrever 

esta máxima de Henri Bergson: “o filósofo não chegou à unidade, partiu dela”356. No 

entanto, o conceito-chave a que ambos se dedicam tem uma proveniência diversa. A 

Unidade do pensador francês é a Intuição e a do ensaísta português é a Razão (o Uno 

unificante). A primeira descobre-se na espontaneidade originária do primeiro olhar, do 

                                                           
353 Ibidem, p. 31. 
354 Ibidem, p. 31. 
355 Ibidem, p. 49. 
356 Ibidem, p. 59. 
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primeiro gesto, da primeira experiência intuitiva e a segunda revela-se no sentido 

intelectual que cada homem possui e que lhe possibilita a capacidade de experienciar, 

inteligir e escolher. No fundo, como expressou Álvaro de Campos357 no seu poema “Ah, 

perante esta única realidade, que é o mistério”358: “por poder ser”, “por haver ser”, ou 

então, “porque há qualquer coisa, porque há qualquer coisa, porque há qualquer coisa”. 

É este sentido intelectual que, no entender de Sérgio, torna possível o poder ser, o haver 

ser, o existir qualquer coisa – “e ser possível haver ser é maior do que todos os 

Deuses”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
357 Álvaro de Campos (1890), heterónimo de Fernando Pessoa. 
358 CAMPOS, Álvaro de. Poesias de Álvaro de Campos. Lisboa: Edições Ática, s.d., p. 94. 
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CAPÍTULO 2 

 

A Gnosiologia de António Sérgio: Razão e Idealismo 

 

2.1 – O anti-empirismo sergista 

 

Quando exclama que “um filósofo (ao que me parece) não é um sujeito sabedor 

num certo número de matérias a que se dá o nome de «filosofia»: é um homem com 

capacidade de elucidar ideias – em qualquer domínio; mais particularmente: creio que 

filosofar é lançar certa luz nos domínios das ideias fundamentais”359, António Sérgio 

poderia estar também a falar sobre si próprio. Afinal, como escreve Vasco de 

Magalhães-Vilhena360, na sua obra António Sérgio – O Idealismo Crítico e a Crise da 

Ideologia Burguesa, “António Sérgio ocupa na história das ideias filosóficas em 

Portugal uma posição singular. Única. (...) Pode aceitar-se ou recusar-se, em bloco, ou 

com destrinças, a doutrina filosófico-sociológica de Sérgio. Impossível, porém, em 

Portugal, ignorá-la. (...) A sua doutrina é, em primeiro de tudo, um racionalismo. (...) O 

rasgo da mentalidade racionalista é o reconhecimento da necessidade das 

fundamentações racionais, é o tentame de buscar a harmonia e a organização inteligível. 

O que lhe é próprio é o critério da inteligibilidade das relações, a afirmação de que o 

critério supremo de todo o valor é a razão, valor incondicional § O que o caracteriza, 

pois, não é um ideário, mas sim um método”361. Uma atitude, dirá até. Contudo, para 

além da metodologia e da postura filosófica, o ensaísta apresenta igualmente, no nosso 

ponto de vista, um idealismo epistemológico ou uma gnosiologia, ainda que de cariz 

racionalista, que não podem ser substimados em detrimento da sua eficaz e arguta 

disciplina. Sérgio também tem um ideário. Por mais que se inscreva, tal como 

anunciámos no primeiro capítulo, num neokantismo crítico ou num idealismo de feição 

platónica, cartesiana e espinosista. 

                                                           
359 SÉRGIO, António, Migalhas de Filosofia: Em palestra amena com realistas comuns, com bergsonistas 
e com empiristas lógicos, p. 187. 
360 Vasco de Magalhães-Vilhena (1916-1993) foi um filósofo que estudou nas universidades de Lisboa, 
Coimbra e Sorbonne. Da vasta obra que deixou publicada, destacamos Aspectos do Pensamento Grego - 
A Luta pela Inteligibilidade (1935), A Arte e a Vida Social (1936), Unidade da Ciência - Introdução a um 
Problema (1941), Pequeno Manual de Filosofia (1942) e António Sérgio e a Filosofia (1960). 
361 VILHENA, Vasco Magalhães. António Sérgio – O Idealismo Crítico e a Crise da Ideologia Burguesa. 
Lisboa: Seara Nova, 1964, pp. 3-4. 
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Quando os críticos, num sentido geral, se reportam à sua pedagogia, à sua 

ideologia política ou até à sua hermenêutica histórica, assumem, incontestavelmente, a 

existência de um ideário consistente, questionador, fértil e complexo, que não é de 

imediato reconhecido quando se referem à sua filosofia e, especificamente, à sua teoria 

do conhecimento. Para estes, nesse caso específico, Sérgio é apenas um instigador e um 

mestre orientador, não possuindo uma gnosiologia relevante e original. O que faremos 

nós, no entanto, com as categorias e com os conceitos de natureza epistemológico- 

gnosiológica que o ensaísta apresenta sistematizados em toda a sua obra? Fechamo-los 

numa gaveta tão simplesmente porque estão em sintonia com determinadas correntes 

filosóficas da primeira metade do século XX e porque, em si só, não se manifestam de 

forma magnânima? Ocultaremos propositadamente a sua teoria do conhecimento tão-só 

porque a sua filosofia da educação e a sua historiografia são mais expressivas e mais 

célebres? Parece-nos que ao ignorarmos ou descurarmos um segmento do corpus 

literário-filosófico de um autor, impedimos não só que a hermenêutica da sua obra se 

revele como um todo, bem como podamos um ou outro sentido fundamental do seu 

ideário, impossibilitando até a sua contribuição para a comunidade científica. No fundo, 

o não reconhecimento da gnosiologia sergiana significa, para muitos intérpretes, a 

comprovação da sua inexistência ou a insipiência da sua cientificidade. Contudo, ela 

existe e, no nosso ponto de vista, é até muito característica e peculiar. Só ainda não foi 

devidamente estudada e evidenciada362. 

Uma das portas de entrada para o estudo da gnosiologia e da epistemologia de 

António Sérgio poderá ser aquela que constata, desde logo, o seu anti-empirismo. Isto é, 

aquela que denuncia que o seu anti-empirismo sensista se manteve desde os seus 

primeiros escritos de juventude até aos seus últimos textos. Ainda que, nem sempre, 

determinadas categorias gnosiológicas tenham permanecido conceitualmente 

semelhantes. Ao assumir-se um anti-empirista convicto, António Sérgio opõe-se, 

naturalmente, aos pensamentos de John Locke e de George Berkeley, embora se 

debruce muito mais sobre o do filósofo irlandês. No seu entender, o empirismo “é a tese 

de psicologia-do-intelecto que adescreve ao entendimento a iniciativa mínima; e eu, 

                                                           
362 Neste ponto, concordamos inteiramente com TEIXEIRA, António Braz. António Sérgio, Filósofo. In: 
AAVV, António Sérgio: Pensamento e Acção, Vol. I, p. 15: “Um dos mais perturbantes paradoxos da 
nossa cultura contemporânea é, decerto, a enorme desproporção que nela se regista entre o elevado 
prestígio intelectual de que gozou e goza ainda António Sérgio como pensador e escritor de ideias e a 
escassa atenção que suscitou e continua a suscitar a interpretação do seu pensamento filosófico”. 
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pelo contrário, atribuo ao entendimento a iniciativa máxima, o máximo de 

espontaneidade na criação do saber”363. 

Apesar de António Sérgio se referir criticamente ao pensamento daquele que é 

considerado o principal representante do empirismo inglês, o que é certo é que o nosso 

ensaísta reflecte mais amplamente a ideologia berkeleiana. E se, a priori, tal 

procedimento poderá parecer estranho, numa segunda análise constatamos que o 

método que Locke utiliza para discutir a questão gnosiológica na sua obra, sobretudo no 

Ensaio Sobre o Entendimento Humano364, não é o mais estimulante para Sérgio. Parece-

nos que, à partida, não interessa grandemente ao seareiro o modo como a matéria é 

apresentada aos leitores e intérpretes do filosófo britânico, ainda que a inflexão dessa 

dita matéria, em si mesma, o pudesse motivar. Julgamos que o problema é o seguinte: 

Locke dedica uma parte considerável do seu Ensaio Sobre o Entendimento Humano à 

discussão dos princípios e das ideias inatas (essencialmente nos três capítulos do Livro 

I) e, na perspectiva sergiana, o cerne da problemática gnosiológica, provavelmente até 

da doutrina empírica, não reside nesse ponto. Não obstante se considere um platónico e 

um cartesiano ideal, o que é certo é que a teoria das ideias inatas explanada por estes 

seus filósofos de eleição é reflectida e exposta por si de modo diverso. Ou seja, na sua 

obra, António Sérgio não se preocupa em apresentar conceitual e sistemicamente uma 

doutrina que explore tais princípios a priori, embora manifeste que é um apologista das 

formas; que, para si, a ideia platónica de Bem é um postulado moral; que o Deus 

cartesiano, o qual segue e procura, é tão-só o Deus metodológico e racional; e que a sua 

ideia de uno (-unificante) só pode ser entendida inata e universalmente. Ainda assim, 

esclarece: “Ao contrário do que pensa o Professor Saraiva365, os filósofos que admitiram 

as «ideias inatas» (a que mais tarde se chamou «princípios a priori») não duvidaram da 

existência do «mundo exterior», nem sonharam com uma ciência sem recurso à 

experiência”366. No ponto de vista do ideólogo dos Ensaios, todos os homens nascem 

com a faculdade e com a pré-disposição para o universal, para a unidade e para a 

unificação, na medida em que são racionalmente aptos. Não é, pois, a experiência em 

estrito senso que lhes confere esse sentido. Na revista Ver e Crer, em Maio de 1946, 

António Sérgio resume claramente essa visão: “Tal convencimento de que as coisas 

                                                           
363 SÉRGIO, António, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 231. 
364 LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano. 3.ª ed. 2 vols. Trad. Eduardo Abranches do 
Soveral, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 
365 António Sérgio está a referir-se ao professor António José Saraiva. 
366 SÉRGIO, António, Notas de Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi 
haïssable” e alegações enjoativas “pro domo mea”, p. 223. 
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reais se revelam imediatamente pela vista ou tacto, imprimindo-se pois no pensar do 

indivíduo como se imprime o sinete sobre o lacre quente, – é tão arraigada, é tão 

«natural», tão viva e espontânea na convicção do vulgo, que não poucos leitores me têm 

escrito cartas, em atitude irónica de superioridade, sorrindo dos passos dos meus 

escritos onde leram que os objectos do pensamento são sempre inventados pelo 

intelecto humano, que estão sempre no pensamento como ideias (não como imagens, 

não como sentires, não como algo que é dado), não vindo estampar-se na sensibilidade 

do eu por um simples processo de recepção sensível”367. Neste mesmo artigo, o ensaísta 

chegará até a proferir que “o único Mundo de existência real é o conjunto ordenado dos 

objectos reais, isto é, o inteligível sistema dos inteligíveis. Existe um só Mundo, que é o 

Mundo inteligível, – a realidade entendível que provoca em nós um acervo incoerente 

de impressões sensíveis. Mas estes vários sensíveis não constituem um Mundo, porque 

não têm ligação nem unidade alguma. Para Platão, por conseguinte, há um único 

Mundo, que é o Mundo inteligível. Só esse é real; e o acervo incoerente das impressões 

sensíveis é o conjunto dos sinais que nos ele envia. É naquele Mundo inteligível que a 

inteligência crê, sabendo muito bem que se não pode ver”368. 

Pelo contrário, John Locke está convencido de que as fontes do conhecimento se 

sustentam em dois ramos fundamentais, a saber: a experiência sensível e a reflexão. São 

elas, aliás, que facultam à mente os materiais para o conhecimento. Estes materiais, 

também chamados de ideias369, podem ser entendidos como ideias de sensação (porque 

são oriundas do exterior) e como ideias de reflexão (porque provêm do interior do 

indivíduo)370. Contudo, e apesar do filósofo inglês ter a intenção de estudar o limite e a 

extensão do entendimento humano, o seu principal objectivo é criticar arduamente a 

teoria das ideias inatas – na sua concepção, esta não passa de uma doutrina de 

preconceito que conduz ao dogmatismo e ao individualismo – e comprovar que todo o 

conhecimento deriva da experiência. Poder-se-á até afirmar que, a partir do momento 

em que Locke intenta desvelar os elementos que constituem todo o processo cognitivo 

                                                           
367 Idem. A realidade é o que se vê ou é o que se supõe? Ver e Crer. Cada assunto vale um livro. Lisboa, 
n.º 13, Maio de 1946, p. 35. 
368 Ibidem, p. 42. 
369 Embora também discorde da acepção de “ideia” que Locke apresenta, Sérgio não ignora, no entanto, a 
importância que o conceito de “realidade” tem para o acto do conhecimento – Idem, Notas de 
Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi haïssable” e alegações enjoativas “pro 
domo mea”, p. 224: “As ideias são livres criações do espírito; e, apesar de o serem, descrevem a 
realidade do nosso mundo. Isto diz o Einstein, e é exactamente o que eu disse”. 
370 Vf. LOCKE, John, Ensaio sobre o entendimento humano, Livro II, cap. VII. 
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(isto é, as suas origens, a sua formação, a sua dimensão e a sua aplicabilidade371), tem o 

fito de, em simultâneo, negar a existência dos princípios universais a priori na mente 

humana e de afirmar a inevitabilidade da teoria da tábua rasa. Todos os homens 

nascem, portanto, livres de quaisquer ideias inatas e prontos para formar o seu 

conhecimento a partir do zero, estimulados, ainda assim, pelas ideias sensoriais372 e pela 

atracção empírica. Não nos esqueçamos que, no último Livro do Ensaio Sobre o 

Entendimento Humano, mais especificamente no cap. XVII, para além de exultar o 

conceito de Razão373, Locke defende que o grau mais alto do conhecimento é o grau 

intuitivo – aquele que não conta com a presença do raciocínio e da faculdade 

discursiva374. Esta doutrina revela-se, naturalmente, por todos os motivos que já 

expusémos ao longo desta dissertação, insipiente e infantil aos olhos de Sérgio. É 

provável, também por este motivo, que o nosso autor não se detenha com demasiada 

profundidade sobre o pensamento empirista de Locke: “Temo-me e vexo-me, perante 

mim mesmo, de poder ser petulante perante um Locke; a veracidade, porém, compele-

me a confessar que na doutrina dele (que foi o ponto de arranque da meditação 

berkeleiana) propendo a julgar que o característico e básico, – o que confere ao filósofo 

a sua fisionomia própria, – é o mais fraco e o mais falso; e por isso a utilidade de um 

«lockismo ideal» não é a de salientar o que há de bom no Locke (como num 

«platonismo ideal», num «kantismo ideal», se eu não estou transviado) mas a de fazer 

sobressair a invalidez do sensismo, o que há de mau no lockismo”375. No que diz 

respeito a Berkeley, por outro lado, já não podemos afirmar semelhante coisa. O 

                                                           
371 Vf. Ibidem, Livro IV, caps. I-IV. 
372 SÉRGIO, António, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 244: “O 
emprego lockiano da palavra «ideia» significou um retrocesso dos mais lamentáveis em relação a uma 
luminosa distinção cartesiana – a de ideia e de imagem – num passo interessantíssimo das Meditações 
Metafísicas”. 
373 Vf. LOCKE, John, Ensaio sobre o entendimento humano, Livro IV, cap. XVII. Logo no início deste 
capítulo, John Locke começa por se questionar quanto à necessidade da existência da razão num contexto 
de uma gnosiologia empirista, na qual o conhecimento se define enquanto acordo entre as ideias do 
sujeito e as coisas exteriores. Alega o autor, nesse sentido, que tal necessidade se revela enorme na 
medida em que é a razão que permite a ampliação do conhecimento, bem como a sua organização. Além 
disso, é ela que auxilia todas as outras faculdades intelectuais. No fundo, na perspectiva lockiana, a 
actividade racional tem uma função essencialmente encadiadora, relacionadora e intermediadora, ou, em 
outras duas palavras, organizativa e disciplinadora. Não tem, todavia, um papel inventivo, activo e 
criativo tal como propõe António Sérgio, na linha das filosofias idealistas. 
374 Vf. Ibidem, Livro IV, cap. XVII. Mesmo no fim deste capítulo, o empirista inglês afirma que algumas 
das ideias que existem na mente humana são de tal ordem evidentes que não precisam da ajuda do 
raciocínio ou da faculdade discursiva. São conhecidas por um grau superior e mais alto de evidência – o 
intuitivo.  
375 SÉRGIO, António, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 242. 
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ensaísta demora-se consideravelmente na análise da filosofia berkeleiana do 

conhecimento. Entendamos porquê. 

Em 1948, António Sérgio traduz a obra Três Diálogos entre Hilas e Filonous376 

do irlandês George Berkeley trazida à estampa pela editora coimbrã Atlântida. Logo no 

início do prefácio377, o ensaísta português demarca-se radical e profundissimamente da 

filosofia empirista exposta naquele livro (“pois divirjo em absoluto da conclusão 

metafísica e da própria psicologia do intelecto humano que se encontra na origem destes 

Três Diálogos, – cujas análises, no entanto, (...) poderão ser utilíssimas para um 

aprendiz de filósofo, por desatá-lo das insuficiências do pensamento rudo e da vulgar 

escravidão a concepções simplórias”378), contudo, realça que o que mais importa, para 

além de aceitá-lo ou rejeitá-lo, é compreendê-lo inteiramente: “o que vale no Berkeley, 

como nos demais doutrinários, é o que há de esclarecedor e de excitador nas análises, o 

ensaísmo psicológico e epistemológico, e não já as suas teses de teor metafísico, a 

cúpula ontológica do seu sistema”379. O que importa, no fim de contas, é a sua atitude 

filosófica, a sua postura metodológica. 

Se as discrepâncias que sentia relativamente ao sistema filosófico de Berkeley não 

impediram que Sérgio realizasse a tradução de Três Diálogos entre Hilas e Filonous, 

por sua vez, o prefácio que a acompanhou denunciava as suas críticas veementes e as 

suas divergências epistemológicas perante o pensar “idealista”380 (moderno) do homem 

do Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano381. Se António Sérgio se insurge, 

em praticamente toda a sua obra, contra as filosofias empiristas em geral, esta tradução 

e este prefácio fazem com que o mesmo se debruce sobre um pensador e uma doutrina 

                                                           
376 BERKELEY, George. Três Diálogos entre Hilas e Filonous. Trad. de António Sérgio. Coimbra: 
Atlântida, 1948. Nesta obra, Berkeley estabelece um confronto entre Hylas (defende que existem coisas 
materiais independentemente do espírito que as compreende) e Filonous (sustenta que as coisas materiais 
só existem a partir do momento em que há um espírito que as pensa e percebe). Para além da tradução de 
António Sérgio (reeditada em BERKELEY, George. Tratado do Conhecimento Humano (trad. e prefácio 
de Vieira de Almeida) / Três Diálogos (trad., prefácio e notas de António Sérgio). Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 2000), consultámos ainda: BERKELEY, George. Three Dialogues between 
Hylas and Philonous. Chicago: The Open Court Publishing Company, 1909. 
377 Apesar da tradução ter saído em 1948, o prefácio vem assinado com data de Dezembro de 1943. 
378 SÉRGIO, António, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 229. 
379 Ibidem, p. 229. 
380 Ibidem, p. 230: “Visto da posição em que encaro estas coisas, o epíteto de «idealista», dado ao pensar 
berkeleiano, resulta de um erro a respeito da «ideia» por parte da escola em que ele se filia: a do 
empirismo sensista. E qual erro, vamos? Em grosseira expressão, o de fazer do intelecto um «polipeiro de 
imagens»”. 
381 BERKELEY, George. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Edited by Jonathan 
Dancy. New York: Oxford University Press, 1998. Usámos também a tradução portuguesa: BERKELEY, 
George. Tratado do Conhecimento Humano (trad. e prefácio de Vieira de Almeida) / Três Diálogos (trad., 
prefácio e notas de António Sérgio). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000. 
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empiristas em particular. É essencialmente por este motivo que Berkeley e o seu 

pensamento se destacam mais nas reflexões anti-empiristas do seareiro, todavia, tal não 

significa que não tivesse lido ou não conhecesse as obras de John Locke ou de David 

Hume, por exemplo.  

Ao divergir da proposta filosófica de Berkeley – daquilo a que o nosso ensaísta 

chama de empirismo sensista –, está a denunciar os equívocos de cariz gnosiológico que 

pululam na obra berkeleiana, ou seja, refere-se ao erro de identificação entre ideia e 

sentir, entre ideia e vivência, entre ideia e imagem382. Ao fim e ao cabo, entre a relação 

inteligível como um todo e a figuração sensível. Mas mais do que isso, António Sérgio 

está a demarcar-se do imaginismo ou do realismo da imagem, do psico-fenomenismo e 

está, simultaneamente, a acentuar que acredita “na espontaneidade criadora da mente, 

que constrói na percepção e nas concepções científicas, embora admitindo a existência 

de um algo (de uma actividade, de um X, de um nómeno qualquer que não é coisa-em-

si, mas o limite do trabalho relacionador do espírito), independente da psique de cada 

um de nós, que nos obriga a interpretar os sinais que nos manda”383. Em uma só palavra, 

está a colocar-se do lado dos amigos das Formas e a distanciar-se dos amigos das 

Imagens, tal como já havíamos notado no primeiro capítulo da tese. Esta apologia da 

ideia face à renúncia da imagem, ou melhor, este acerto de pensar os problemas do 

espírito como se eles não fossem da natureza da imagem, implica defender-se que a 

ideia é “uma relação inventada pelo nosso espírito e posteriormente abonada por um 

experienciar que a confirma”384 e que “a imagem é construída pelo dinamismo mental, a 

partir de uma acção que é inimaginável, – a partir de um algo que não é dado à mente, e 

                                                           
382 BERKELEY, George. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, On the Principles 
of Human Knowlwdge, part I, §1, p. 103: “It is evident to any one who takes a survey of the objects of 
human knowledge, that they are either ideas actually imprinted on the senses, or else such as are 
perceived by attending to the passions and operations of the mind, or lastly ideas formed by help of 
memory and imagination, either compounding, dividing, or barely representing those originally perceived 
in the aforesaid ways. By sight I have the ideas of light and colours with their several degrees and 
variations. By touch I perceive, for example, hard and soft, heat and cold, motion and resistance, and of 
all these more and less either as to quantity or degree. Smelling furnishes me with odours; the palate with 
tastes, and hearing conveys sounds to the mind in all their variety of tone and composition. And as several 
of these are observed to accompany each other, they come to be marked by one name, and so to be 
reputed as one thing. Thus, for example, a certain colour, taste, smell, figure and consistence having been 
observed to go together, are accounted one distinct thing, signified by the name apple. Other collections 
of ideas constitute a stone, a tree, a book, and the like sensible things; which, as they are pleasing or 
disagreeable, excite the passions of love, hatred, joy, grief, and so forth”. 
383  SÉRGIO, António, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 230. 
384 Ibidem, p. 236. 
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que é a própria psique, a própria mente humana, no seu nível mais baixo de 

actividade”385. 

A diferenciação entre ideia (forma) e imagem apresenta-se, no pensamento do 

homem dos Ensaios, a partir do seguinte postulado: “A verdade, digo, não se nos 

oferece: inventa-se”386. Cremos que, através dele, Sérgio clarifica essencialmente dois 

assuntos, ainda que estejam intrinsecamente relacionados: no primeiro identifica 

conhecimento e invenção (“Conhecer, por outra, é essencialmente inventar: não é ligar 

coisas anteriormente dadas; e o que chamamos descobrimentos são realmente 

invenções”387) e no segundo esclarece que a verdade ou o acto do conhecimento são 

aqueles que a experiência, no fim do processo cognitivo, confirmou e revalidou. Afinal, 

segundo lhe parece, não é a experiência, em si, que presenteia os homens com a 

verdade, é antes a criação mental que o faz. Poder-se-á dizer, em pouquíssimas palavras, 

que a experiência é um resultado da acção intelectual (“a experiência é uma só, e toda 

ela psíquica”388) e consiste, no fim de contas, em seleccionar as várias interpretações 

(provavelmente até fantasias389) que o intelecto lhe propõe ou lhe apresenta. Ora, tal só 

será possível se houver, segundo o pensamento sergiano, uma oposição ao fenomenismo 

da imagem e ao realismo da matéria (protagonizado sobretudo por Berkeley) e uma 

adesão ao idealismo formal e matemático de inspiração platónica. Numa curta 

expressão, trata-se de abandonar a “mentalidade imagética pela mentalidade 

platónica”390. 

Quando António Sérgio afirma que a teoria do conhecimento de George Berkeley 

é imaginista e fenomenista391 (à qual nós acrescentamos o adjectivo de nominalista392), 

quererá, porventura, relembrar que dois dos principais objectivos do filósofo irlandês 

são erradicar a imagem substancialista e materialista que o universo tinha ganho com o 

                                                           
385 Ibidem, p. 231. 
386 Ibidem, p. 255. 
387 Idem, Um problema anteriano, p. 271. 
388 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 1, p. 314. 
389 Idem, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 255: “Nunca a 
experiência nos presenteia a verdade: selecciona entre as interpretações que lhe nós propomos, 
fantasiadas por nós”. 
390 Ibidem, p. 237. 
391 Poder-se-á dizer que o fenomenismo é a concepção segundo a qual os objectos físicos são entendidos 
unicamente a partir das qualidades fenoménicas experienciadas pelo sujeito, como a cor e o sabor, por 
exemplo. 
392 No caso da filosofia berkeleiana, poder-se-á defini-la enquanto nominalista no sentido em que as ideias 
abstractas são ilusórias e em que as ideias gerais são puros nomes. Neste caso, o conhecimento é um 
tecido de ideias ou sensações concretas e individuais. 
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desenvolvimento da ciência moderna em geral e com os postulados de Newton393 em 

particular e criticar a noção lockiana de “ideias abstractas”394. Todavia, essas tentativas 

revelaram-se, quer para Sérgio quer para os anti-empiristas num sentido genérico, 

infrutíferas, na medida em que Berkeley acabou por sustentar que todo o conhecimento 

se baseia no conhecimento das ideias (que, por sua vez, são sensações) e não de factos. 

Ou seja, embora o objecto do conhecimento sejam as ideias, elas provêm dos sentidos – 

são sensações. Para já, o nosso ensaísta tem mais do que motivos suficientes para 

recusar a doutrina berkeleiana: que espécie de idealismo é este que se funda a partir dos 

sentidos e das sensações exteriores? Como pode, aliás, partindo desse pressuposto 

enfrentar a filosofia de Newton ou demarcar-se até da de Locke?395 Mas Sérgio terá 

ainda mais razões para denunciar o empirismo do autor dos Três Diálogos entre Hilas e 

Filonous se tivermos em conta o seguinte raciocínio: o fito do conhecimento 

berkeleiano são ideias, no entanto, na medida em que elas são sensações (oriundas do 

exterior), os objectos ou as coisas tornam-se combinações constantes de sensações 

concretas e individuais que, em última análise, existem apenas na mente – se, ao usar 

estes argumentos, Berkeley pretende refutar a lockiana noção de “ideia abstracta”396 (se 

as ideias, enquanto sensações, são sempre concretas e individuais, estas não poderão ser 

logicamente abstractas397), está a colocar em causa também a questão da universalidade. 

O que o filósofo de Kilkenny parece afirmar é que a mente humana não tem a 

capacidade de abstracção e de universalização. Ela percebe apenas ideias que são 

sensações singulares. Entende, por exemplo, “este homem” ou “esta cadeira” mas não 

compreende “o homem” ou “a cadeira”. Ou seja, “It is I know a point much insisted on, 

that all knowledge and demonstration are about universal notions, to which I fully 

                                                           
393 Isaac Newton (1643-1727), cientista inglês. 
394 SÉRGIO, António, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 242: “Pois 
bem: no meu entender, a filosofia do Berkeley é um «lockismo ideal», – ou, por uma definição mais 
precisa: um lockismo ideal do primeiro grau (pois que o de segundo grau, ou lockismo acabado, é o que 
Hume destilou da destilação berkeleiana)”.    
395 Ibidem, p. 243: “Como já atrás consignámos, uma moda introduzida pelo Ensaio do Locke entre os 
escritores filosóficos logo depois sobrevindos foi o uso ambíguo da palavra «ideia». § Para o Locke e o 
Berkeley, «ideias» são essencialmente os aconteceres sensíveis, os dados dos sentidos, os sentires, os 
perceptos, – não distinguindo o sentir do respectivo conceito, da respectiva ideia”. 
396 BERKELEY, George, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, Introduction, § 12, 
p. 94: “By observing how ideas become general, we may the better judge how words are made so. And 
here it is to be noted that I do not deny absolutely there are general ideas, but only that there are any 
abstract general ideas”. 
397 Sérgio também pensa, quanto a este ponto, como Berkeley. SÉRGIO, António, Prefácio a Três 
Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 251: “Consideradas as ideias pela maneira do 
Locke (como passivos sentires, e da natureza da imagem, e não como conceitos que o intelecto cria, como 
relações que da imagem nos fazem passar para um objecto, – objecto da percepção ou da ciência física) a 
ideia abstracta é um puro impossível, um deslize do lockismo”. 
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agree: but then it doth not appear to me that those notions are formed by abstraction in 

the manner premised; universality, so far as I can comprehend, not consisting in the 

absolute, positive nature or conception of any thing, but in the relation it bears to the 

particulars signified or represented by it: by virtue whereof it is that things, names, or 

notions, being in their own nature particular, are rendered universal”398. 

Aquilo que George Berkeley pretende demonstrar nas suas obras não é muito 

complexo, embora seja naturalmente consequente. Nenhum intérprete da história da 

filosofia ocidental poderá acatar com passividade e simplismo a aniquilação do conceito 

de “universal”. Mesmo que, a esse respeito, o filósofo replique que é necessário ter 

“bom senso” ou que é possível fazer-se uso da “ideia geral”399. De qualquer modo, 

quando Berkeley se refere ao “homem” está a referir-se a uma só palavra. Na sua 

perspectiva, as ideias (em forma de sensações, de imaginações ou até de recordações) 

são relativas a um homem particular400. A ideia universal de homem não existe, é uma 

ilusão. Poder-se-á até tornar perigosa na medida em que induz à criação de substâncias 

(de mundos fantásticos) que não existem. O único trabalho da mente consiste em 

receber sensações e em combiná-las. Não vai nem consegue ir além delas. 

Resumidamente, poder-se-á afirmar que uma coisa só existe porque a percebemos, isto 

é, a sua existência consiste apenas em ser percebida401: o esse das coisas é um 

percipi402. No entanto, Berkeley não vai ontologicamente tão longe quanto se poderia 

esperar quando profere uma afirmação desta natureza. Se, por um lado, as coisas só 

existem na medida em que são percebidas, por outro, parece haver dois modelos 

ontológicos: um que corresponde ao do espírito pensante e outro que diz respeito aos 

                                                           
398 BERKELEY, George, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, Introduction, § 15, 
p. 96. 
399 Esta “ideia geral” distingue-se da “ideia particular” no sentido em que é usada para representar todas 
aquelas ideias que se assemelham. Contudo, não poder ser entendida como “ideia abstracta” ou como 
“ideia universal”. 
400 George Berkeley explicita este argumento através da ideia de “triângulo”: “Thus when I demonstrate 
any proposition concerning triangles, it is to be supposed that I have in view the universal idea of a 
triangle; which ought not to be understood as if I could frame an idea of a triangle which was neither 
equilateral nor scalenon nor equicrural. But only that the particular triangle I consider, whether of this or 
that sort it matters not, doth equally stand for and represent all rectilinear triangles whatsoever, and is in 
that sense universal” (BERKELEY, George, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, 
Introduction, § 15, p. 96). 
401 Ibidem, Of the Principles of Human Knowledge, part I, § 2, p. 103: “But besides all that endless 
variety of ideas or objects of knowledge, there is likewise something which knows or perceives them, and 
exercises divers operations, as willing, imaginig, remembering about them. This perceiving, active being 
is what I call mind, spirit, soul or my self. By which words I do not denote any one of my ideas, but a 
thing entirely distinct from them, wherein they exist, or, which is the same thing, whereby they are 
perceived; for the existence of an idea consists in being perceived”. 
402 Ibidem, Of the Principles of Human Knowledge, part I, § 3, p. 104: “Their esse is percipi, nor is it 
possible they should have any existence, out of the minds or thinking things which perceive them”. 
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conteúdos desse mesmo espírito. Neste caso, os objectos só serão reais enquanto forem 

conteúdos de um espírito que os percebe e que os pensa mas, por sua vez, o espírito – 

enquanto faculdade intelectual e cognitiva – será sempre real. Ou seja, “Some truths are 

so near and obvious to the mind, that a man need only open his eyes to see them. Such I 

take this important one to be, to wit, that all the choir of heaven and furniture of the 

earth, in a word all those bodies which compose the mighty frame of the world, have 

not any subsistence without a mind, that their being is to be perceived or known; that 

consequently so long as they are not actually perceived by me, or do not exist in my 

mind or that of any other created spirit, they must either have no existence at all, or else 

subsist in the mind of some eternal spirit: it being perfectly unintelligible and involving 

all the absurdity of abstraction, to attribute to any single part of them an existence 

independent of a spirit. To be convinced of which, the reader need only reflect and try to 

separate in his own thoughts the being of a sensible thing from its being perceived”403. 

Resumidamente, Sérgio distancia-se do pensamento de Berkeley porque não lhe 

reconhece o idealismo que o próprio filósofo irlandês proclamou – no ver do nosso 

ensaísta trata-se tão-só de um empirismo sensista que utiliza o conceito de “ideia” para 

o mascarar em certa medida – e porque critica a sua postura face à categoria do 

“universal”. Como pode, no fim de contas, o conhecimento partir do concreto e do 

particular e ignorar o seu sentido universal? Como é possível, aliás, afirmar-se em lato 

senso que os conceitos universais não existem e que são perigosos para a teoria do 

conhecimento? Para António Sérgio, esta visão gnosiológica, para além de consistir 

num elementar empirismo sensista, inverte o sentido real do processo gnosiológico – é 

por meio do universal que se chega ao particular; é através do universal que o sujeito 

conhece verdadeiramente. 

A recusa do empirismo faz-se, em última análise, em defesa daquilo a que o 

ensaísta chama de humanismo crítico e que se encontra na esteira de um espiritualismo 

racional: “Parece-me que se poderá claramente compreender que o idealismo 

epistemológico dos meus escritinhos é, antes de tudo, uma rejeição do empirismo – quer 

dizer, da doutrina que admite a existência de um mundo dado à mente com o conjunto 

das suas propriedades intrínsecas, sem colaboração constitutiva do nosso intelecto; da 

doutrina que concebe as ideias como reflexos das coisas na inteligência. Consiste o 

humanismo crítico dos meus escritos, antes de tudo, na afirmação de que o intelecto é, 

                                                           
403 Ibidem, Of the Principles of Human Knowledge, part I, § 6, p. 105. 
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na ciência, «essencialmente activo, tomando a iniciativa da pergunta e a iniciativa da 

resposta» (Notas sobre Antero de Quental)”404. Num sentido generalista, o empirismo é 

visto por António Sérgio como uma doutrina que descarta “a profunda iniciativa do 

intelecto humano”405, ao mesmo tempo que lhe nega a sua capacidade activa e criativa e 

lhe exalta o antecedente causal dos sentidos. A bem da verdade, segundo lhe parece, no 

empirismo, o mundo exterior impressiona os sentidos e a inteligência regista as 

impressões que a ela lhe chegam por meio dessas mesmas sensações. Isto é, “a 

inteligibilidade, na tese empirista, transfere-se das coisas para a nossa mente”406. Como 

é notório, para Sérgio, o processo cognitivo dá-se inversamente ao que é proposto por 

Berkeley e pelos demais empiristas: “O antecedente causal, por via de regra, não é dado 

aos sentidos de quem quer que o busca, e trata-se portanto de o adivinhar; trata-se de 

facto de o fabricar mentalmente, valendo-nos para isso da criadora energia de quaisquer 

relações de inteligibilidade pura – libertos, em suma, da escravidão dos sentidos”407. 

Ademais, na sua concepção, as ideias têm uma eficácia e uma razão de ser no Universo; 

agem e valem por si; são forças e “verdadeiros acontecimentos no envolver da 

realidade; não se reduzem a fogos-fátuos no funcionamento de um mecanismo, numa 

evolução só determinada pelas forças materiais”408. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
404 SÉRGIO, António, Migalhas de Filosofia, p. 190. 
405 Ibidem, p. 191. 
406 Ibidem, p. 191. 
407 Ibidem, pp. 191-192. 
408 Idem, Educação e Filosofia, § 8, pp. 152-153. 



116 
 

2.2 – As Categorias do Conhecimento 

 

2.2.1 – Do Intelecto; Da Percepção e da Impressão; Da Consciência Sensível e 

da Consciência Intelectual 

 

Se a noção de intelecto que António Sérgio apresenta nas suas obras se estrutura a 

partir da renegação da filosofia empirista, por outro lado compõe-se através dos 

fundamentos das doutrinas idealistas, chegando até a ir mais longe do que elas em 

determinados pontos. O conceito de intelecto ou de inteligência ou de entendimento409 

que o autor dos Ensaios concebe não se limita apenas a seguir as coordenadas dos 

mestres Platão e Descartes. Incorpora-as, indiscutivelmente, mas acrescenta-as e dá-lhes 

uma nova amplitude e aplicação. Isso deve-se à sua paixão por Baruch de Espinosa e à 

sua motivação por criar uma metodologia filosófica (mais do que um pensamento ou um 

ideário – ainda que também os tenha) que galvanize as elites intelectuais e os jovens do 

seu país. Como já antes escreveramos, na visão deste seareiro, a base da sociedade é a 

sua cultura filosófica ou até, se quisermos parafrasear Platão, o guardião da cidade é o 

filósofo. Destes postulados, Sérgio jamais abrirá mão. 

Para o autor dos Ensaios, o intelecto é um dinamismo criador, “uma fonte 

inesgotável de determinações mentais”410. Ou seja, é um livre inventor de relações 

inteligíveis, de Formas e de conjecturas variadas que promovem o conhecimento. Ao 

contrário das teses empiristas que relegam à inteligência um papel meramente 

abstraccionista ou até de algumas concepções românticas e intuicionistas que 

descredibilizam a função do intelecto, António Sérgio está convicto de que “o remédio, 

todavia, não consiste em renegar e abocanhar o intelecto: está apenas em recorrer a uma 

noção exacta do carácter operatório do entendimento humano, – livre actividade de 

criação de hipóteses que é de progressiva concretização e de adensar de ideias, em 

avanço indefinido para a adequação ao Todo, para a máxima coerência numa concepção 

amplíssima”411. Em primeira e última análise, a inteligência tem a função de unir, 

unificar e universalizar. Do mesmo modo, tem a capacidade de integrar a parte no Todo 

(isto é, o particular no universal) e de desvelar, simultaneamente, que é do Todo que se 

vai para a parte. Para além deste papel unificador e universalizador, a inteligência tem 

                                                           
409 No pensamento de António Sérgio, os substantivos “intelecto”, “inteligência” e “entendimento” são 
identificados conceitualmente. 
410 SÉRGIO, António, Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley, p. 236. 
411 Ibidem, pp. 255-256. 
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também uma capacidade inventora e criadora: “a inteligência – vá de repeti-lo – não é 

para nós a faculdade de realizar abstracções, extraídas de percepções que nos sejam 

dadas, mas a de criar as percepções e as concepções do Universo – do Universo 

concreto, – por síntese de impressões e de relações inteligíveis”412. 

É, portanto, no ensaio Educação e Filosofia que António Sérgio expõe mais 

claramente o conceito de intelecto ou de inteligência, notificando, para além disso, que 

o mesmo não se pode confundir com o conceito de Razão. Estes sim são objectiva e 

conceptualmente dissemelhantes: “A inteligência é o pendor, – o instinto, digamos 

assim, – que nos leva a estabelecer relações de unidade nas percepções e representações, 

consideradas como independentes das vontades e sentimentos; a Razão é o mesmo 

pendor a estabelecer uma harmonia, uma ordem, uma coerência, uma unidade [de 

relações entendíveis], não só nas representações, mas em toda a vida da nossa mente: as 

representações, os actos, os sentimentos e as vontades; uma ordem, não só lógica, mas 

real; não só na «natureza», mas também nas psiques [, nas relações entre os homens, 

segundo eles as pensam]; não só no que sabemos, mas também no que fazemos; não só 

entre os objectos, mas também entre as vontades”413. Segundo lhe parece, ao intelecto 

compete determinar relações de unidade (de um ponto de vista mais lógico, mais formal 

e mais objectivo) nas percepções e nas representações criadas pela mente humana 

enquanto que a razão tem um papel mais abrangente. Além de ter um viés harmónico e 

regulador nas representações em estrito senso, é, essencialmente, uma tendência 

ordenadora e uma estratégia unificatriz de um “movimento continuado de um 

dinamismo qualitativo”414, ou seja, da actividade mental como um todo, da qual também 

fazem parte os sentimentos, as vontades e os matizes racionais e psicológicos do ser 

humano. No entanto, no entender do nosso ensaísta, não é apenas necessário que se 

distinga inteligência de razão mas também que se diferencie inteligência de razão 

especulativa – “haveria que distinguir, naquilo a que demos até agora o nome de 

inteligência, o intelecto propriamente dito e a razão especulativa, sendo o primeiro a 

função do espírito pela qual ligamos as percepções em sintéticas unidades, em sistemas 

coerentes [,graças à invenção de relações que as unam]; e a segunda, a série de 

princípios incondicionais que se impõem ao conhecimento, como os de identidade, [de 

não-] contradição, de terceiro excluso, e, finalmente, o princípio da universal 

                                                           
412 Idem, Educação e Filosofia, § 8, p. 152. 
413 Ibidem, § 2, p. 136. 
414 Ibidem, § 5, p. 142. 
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inteligibilidade. O império desta razão especulativa, estendendo-se sobre as «coisas», 

não sai do domínio das percepções”415. Poder-se-á afirmar que, contrariamente à Razão 

espiritual416, esta razão especulativa não abrange a totalidade dos factos da consciência 

(inclusive os seus sentimentos e as suas vontades), é uma razão segmentada, destinada a 

uma função muito específica do entendimento humano: dominar o mundo das 

percepções. Por estas, António Sérgio entende o objecto construído pela consciência 

intelectual417 na consciência sensível. O acto de percepcionar consiste em “fazer teorias, 

– como as faz um Newton, um Lamarck418, um Hegel... Por outras palavras: não existe 

uma Natureza representável por nós que preexista à actuação da nossa própria mente. É 

noção quimérica a de uma experiência pura, não formada de ideias, de construções, de 

hipóteses; a de uma Natureza absoluta, sem relacionação com o pensar”419. Para além de 

tudo isto, o nosso ensaísta distingue ainda a natureza da percepção do carácter da 

impressão, já que é comum confundi-las. No seu ver, “a impressão é uma coisa; a 

percepção é outra (...). Quanto a mim, a impressão sensível (que não é ainda 

experiência, mas algo vaguíssimo, sem apercepção, sem juízo) não passa do sensório; a 

percepção, pelo contrário, é construção do pensar, teoria física interpretativa. Na mera 

impressão não há juízo algum (e não há, portanto, contradição alguma); o juízo só 

começa na construção perceptiva”420. A percepção pressupõe, portanto, um raciocínio, 

“a antecipação mental do percepto a obter”421. Até porque este mesmo percepto é, como 

Sérgio tantas vezes aclama, já uma construção da inteligência. 

Se através do intelecto é possível unir percepções, sistematizá-las e torná-las 

coerentes entre si, isto é, o intelecto tem a capacidade de inventar percepções a partir 

                                                           
415 Ibidem, § 2, pp. 136-137. 
416 Vf. Ibidem, § 2, p. 137. António Sérgio chama a Razão espiritual também de Razão total, prática e 
viva. 
417 Numa das notas que inclui na tradução de Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de George Berkeley, 
Sérgio redige uma interessante noção de consciência intelectual: “«Mente» é o vocábulo que decidimos 
usar para traduzir a palavra inglesa mind. Corresponde ao que se designa por «consciência» ou «psique», 
e que Baldwin indicou pelo seguinte modo: «aquilo que somos cada vez menos quando caímos 
gradualmente num sono sem sonhos, e aquilo que somos cada vez mais à medida que o barulho nos 
acorda aos poucos». Na mente, ou psique, distinguimos nós, de acordo com o platonismo, uma 
consciência sensível, relativamente passiva, e uma consciência intelectual, plenamente activa, cumprindo-
nos acentuar que os empiristas (Locke, Berkeley, Hume, etc) costumam falar como se a consciência 
sensível bastasse para que tenhamos ideias de objectos, de coisas (e as de substância, de causa, de todo-e-
parte, etc), sem precisarmos da actividade sintética, coordenadora, objectivadora, operatória, criadora de 
um mundo, que é para nós a consciência intelectual do homem” (Idem. Nota 2 da Tradução de Três 
Diálogos entre Hilas e Filonous. In: BERKELEY, George. Tratado do Conhecimento Humano (trad. e 
prefácio de Vieira de Almeida) / Três Diálogos (trad., prefácio e notas de António Sérgio), p. 136). 
418 Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1822) foi um filósofo naturalista francês. 
419 Idem, Um problema anteriano, pp. 270-271. 
420 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 11, p. 441. 
421 Idem, Migalhas de Filosofia, § 14, p. 204. 
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dos sinais que as sensações emanam, a razão especulativa, por seu lado, cria princípios 

absolutos para a formação do conhecimento. Embora sejam duas categorias distintas 

(que por vezes se confundem), interagem articuladamente. Em resumo, a inteligência 

produz a percepção, “é uma actividade de sínteses a priori”422, e a razão especulativa 

define-a e normatiza-a – “o trabalho mais típico do nosso dom mental consiste em criar 

a percepção concreta (que não é dada à mente, mas inventada e construída); em fabricar 

percepções cada vez mais concretas, – mais densas, mais amplas, mais substanciais, 

mais túrgidas, – por uma faina de enriquecimento e de entretecedura de ideias, graças a 

uma síntese de impressões sensíveis e de relações inteligíveis que o intelecto inventa, 

gerando um concreto cada vez mais concreto”423. Na concepção do nosso ensaísta, o 

intelecto não está sujeito nem submisso à moldura espacial que a intuição sensível 

projecta, como acontece com as teorias empiristas por exemplo, muito pelo contrário, é 

concebido enquanto ícone da “libertação da consciência em relação ao sensível, em 

relação ao espacial”424. De tal ordem que, no parágrafo 9 do seu ensaio Educação e 

Filosofia, Sérgio leva esse postulado ao limite e afirma que “pensarmos uma coisa é 

transformarmo-nos nessa coisa”425. 

No diálogo Um Problema Anteriano, publicado em 1943, o nosso ilustre seareiro 

apresenta mais uma definição de inteligência. Não se distingue daquelas outras que, 

desde 1909, vinha concertando nas suas obras, contudo, a forma como é exposta não 

deixa de ser interessante e radical: uma inusitada analogia com as “rendas de bilros” que 

as mulheres dos pescadores tecem por essas praias afora. Antes de nos determos sobre 

ela, no entanto, parece-nos oportuno e necessário diferenciarmos a consciência sensível 

da consciência intelectual. À primeira, a que o nosso autor também intitula de 

consciência fenomenal ou subjectiva, corresponde o sentimento ou a sensação imediata 

de uma qualidade exterior, como aquela de sentir a amarelidão da mancha de oiro do 

Sol quando para ele levantamos os nossos olhos426. Por sua vez, à segunda, também 

chamada de consciência intelectiva, diz respeito o pensamento sobre aquilo que não é 

sensível, como por exemplo, a associação do amarelo, enquanto qualidade exterior, ao 

globo do Sol (e, logo, relacionarmo-lo com o tamanho da Terra e reflectirmos ainda 

                                                           
422 Idem. Prefácio da Segunda Edição, Ensaios, Tomo I, p. 29. 
423 Ibidem, p. 29. 
424 Ibidem, p. 31. 
425 Idem, Educação e Filosofia, § 9, p. 156. 
426 Vf. Idem, Um problema anteriano, p. 267. 
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sobre o movimento deste planeta em torno daquela estrela427). Apesar da interacção 

entre estas duas consciências parecer muito ténue, ela é bem definida por António 

Sérgio: “Ao voltares-te para o Sol, – tu sentes a cor; é a única coisa que realmente 

sentes: a qualidade sensível. Neste caso, o amarelo. Mas ninguém se limita à sensação 

de uma cor, pois não é verdade, pequena? Interpreta-se o sentimento da mesma cor, 

inventando-se um objecto que lhe corresponda. (...) Quero eu dizer: há pendor a 

acreditarmos que é sentir imediato, apreensão directíssima, revelação dos sentidos, o 

que é afinal inferência e elaboração do intelecto. (...) Mas nada disso é sentido por 

apreeensão pura, imediata. Só se sente o amarelo, a qualidade sensível; o corpo é um 

juízo, uma fantasia, uma hipótese, produto espontâneo da criatividade do espírito”428. 

No fundo, a consciência sensível recebe apenas um sinal externo (uma impressão), 

enquanto que a consciência intelectiva, partindo dele, cria a percepção de um objecto e 

estabelece todas as relações ideais que o formam e o incorporam num contexto que vai 

para além dos limites espácio-temporais. É um produto intelectual e, embora seja 

inventado como parte de um Todo, está em absoluto relacionamento, faz parte de uma 

rede infinita de relacionações – “Tudo quanto existe está em relação com um «fundo», – 

com o restante de um todo de que forma parte; e é a acção relacionadora a que fabrica 

os termos... Por isso não é a faina do entendimento humano a de extrair o abstracto de 

um concreto dado, como julgam o empirismo e a tradição conceitista, mas a de criar um 

concreto cada vez mais concreto pelo adensamento do tecido das relacionações mentais, 

construindo o objecto por uma aglomeração progressiva, a partir e a propósito das 

impressões sensíveis”429. 

Em outro contexto, António Sérgio define a consciência sensível como 

consciência perceptiva e a consciência intelectual como consciência científica. Se a 

consciência perceptiva ainda se encontra no nível da intuição sensível, “a inteligência 

científica, pelo contrário, é a implicação recíproca de determinadas ideias, é a unidade 

indivisível das relações, semelhante ao acorde de dois sons simultâneos, que fazem uma 

harmonia sem relação espacial”430. A partir destas condições, o ensaísta chega à 

conclusão de que o acto do conhecimento e a construção do saber são criações 

completas e absolutas, na medida em que “no limite, não recebe(m) nada, e cria(m) 

                                                           
427 Vf. Ibidem, p. 267. 
428 Ibidem, pp. 267-268. 
429 Ibidem, p. 272. 
430 Idem, Migalhas de Filosofia, § 8, p. 197. 
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tudo. A consciência científica, portanto, não consiste num prolongamento da 

consciência perceptiva, mas, muito ao contrário, numa reacção contra ela”431. 

Regressemos novamente à inteligência em estrito senso para tratarmos do símile 

supra referido. Através do uso da métáfora da renda de bilros, comummente utilizada 

por alguns pensadores portugueses432, António Sérgio afirma que a inteligência é 

rendeira: “O trabalho característico do investigador científico é inventar rendas de 

bilros cada vez mais coerentes, cada vez mais espessas, usando... como direi?... o maior 

número de alfinetes de que dermos fé”433. Segundo o ensaísta, o intelecto inventa os 

objectos e cria o conhecimento do mesmo modo que as rendeiras tecem as suas rendas 

de bilros através de alfinetes espetados em uma almofada. Ora, é precisamente nestes 

alfinetes, afinal os instrumentos que o Universo nos proporciona434 para podermos 

criar, inventar e conceber, que reside o busílis da teoria sergiana do conhecimento – 

“que função, em suma, têm os alfinetes na execução da obra? (...) Em primeiro lugar, 

não sai deles o artefacto. Sim: não o dão à rendeira, que é a criadora da renda. Em 

segundo, sem eles o trabalho nunca poderia ser feito. Em terceiro, não são partes 

constitutivas da própria renda, pois na renda já pronta tu não vês os alfinetes”435. Estes 

alfinetes, numa analogia gnosiológica, são a inteligência. É ela que permite ao ser 

humano criar conhecimento, não obstante não saia directamente de si nem se manifeste 

em si esse dito conhecimento. Trata-se, no fundo, de uma ferramenta. Poderosa 

ferramenta, é certo. 

“Há porém uma diferença entre a rendeira e o espírito, que prejudica o símile, se 

não erro muito: e é que não foi a rendeira quem criou o fio”436. Contudo, embora 

António Sérgio afirme que a rendeira não cria o fio e o espírito assim o faça, é 

importante constatarmos que há semelhanças entre uma e outro. Nenhum dos dois 

unifica o resultado dos seus trabalhos. Afinal, se o intelecto concebe o fio, na medida 

em que possui alfinetes para o realizar, quem é que unifica esse trabalho de fiação [“Que 

                                                           
431 Ibidem, § 8, p. 196. 
432 Ainda que a outro propósito, Agostinho da Silva, discípulo de António Sérgio, por exemplo, também 
recorre metaforicamente à renda de bilros tecida pelas mulheres dos pescadores no litoral português. Vf. 
SILVA, Agostinho da. Reflexão à margem da literatura portuguesa. 3ª ed. Lisboa: Guimarães Editores, 
1996, p. 28: “Teria, como numa renda de bilros, dado o «pique» ao mundo. E o dito mundo, Europa 
inclusive, se podiam depois ter dado à tarefa de ir plantando alfinete e lançando ponto”. 
433 SÉRGIO, António, Um problema anteriano, p. 273. 
434 Vf. Ibidem, p. 273. 
435 Ibidem, p. 273. 
436 Ibidem, p. 273. 
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crochet é este sem operador e sem agulha?”437]. Por si só, enquanto ferramenta, o 

espírito, ainda que auxiliado pelos seus alfinetes, nada consegue unificar. É tão-só a 

Razão, por meio da sua função unificadora – enquanto Pensamento, Acto puro, Uno-

Unificante –, que possui esse engenho. As personagens do diálogo Um Problema 

Anteriano ainda tentam inventar outra metáfora que defina mais acertadamente o 

processo do trabalho cognitivo. Reinaldo, quase um alter-ego de António Sérgio, chega 

até a aventar, por exemplo, que “a teia de aranha convir-nos-ia mais, como símile 

adequado para as operações do entender; e os pontos de apoio de onde parte a teia 

substituiriam nesse caso os alfinetes”438. Todavia, o seu companheiro Valério responde 

que prefere a analogia da rendeira já que “a aranha é um bicharoco muito pouco 

inventivo para que assemelhemos à dela a operosidade do intelecto”439. 

A inteligência que António Sérgio considera é, pois, aquela se denomina de 

científica440 e jamais aquela que se caracteriza como aristotelicamente discursiva. 

Inteligir ou inteleccionar diz respeito à percepção do real, do concreto e do particular no 

sentido de condensá-los num tecido de relações e não numa perspectiva classificadora: 

“A inteligência científica, para a imensa maioria das pessoas cultas – é a discursiva; 

desde o Descartes, porém, que nos devíamos de ter convencido de que a inteligência 

científica não é discursiva: é relacionativa, equacionativa, matematicativa”441. Em 

resumo, o acto de inteligir consiste, na realidade, não em “abandonar o caso concreto 

pelo mero cadáver de uma ideia «abstracta» (como seria para a inteligência segundo 

Aristóteles e segundo Bergson), mas avançar no concreto e para o mais concreto, pela 

combinação de uma ideia com outra ideia, de relações com relações. (...) a ciência 

moderna, bem consultada, diz-nos que o próprio da inteligência é a operação de 

construir (construtos percepcionais e construtos formais), enchendo, enriquecendo, 

injectando sangue, ou seja concretizando cada vez mais”442. 

O conceito de inteligência não está completo, todavia, se não tivermos em conta o 

seu funcionamento e processamento. Para o entendimento de António Sérgio, o 

                                                           
437 SILVA, Agostinho da. Pensamento à Solta. In: ______. Textos e Ensaios Filosóficos II. Organização 
de Paulo Borges, Lisboa: Âncora Editora, 1999, p. 162. 
438 SÉRGIO, António, Um problema anteriano, p. 273. 
439 Ibidem, p. 273. 
440 Idem, Migalhas de Filosofia, § 8, p. 197: “A inteligência científica, pelo contrário, é a implicação 
recíproca de determinadas ideias, é a unidade indivisível das relações, semelhante ao acorde de dois sons 
simultâneos, que fazem uma harmonia sem relação espacial. (...) O verdadeiro papel da inteligência 
científica consiste em substituir as intuições extensivas pelo acorde inextenso das relações matemáticas”. 
441 Ibidem, § 15, p. 205 
442 Ibidem, § 15, pp. 206-207. 
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intelecto opera sucessivamente em três grandes níveis: o nível sensorial; o nível 

percepcional; e o nível formal ou científico. O primeiro diz respeito aos primordiais 

tempos da criança, onde tudo, para ela, são fenómenos puros, “nada mais do que 

vistas”443. Neste período, ainda não existem objectos-de-percepção, ainda não existem 

coisas. Há apenas sensações e sentires, uma vez que a psique infantil (relativamente a 

uma primeira infância, para sermos mais correctos) é meramente sensorial. No fundo, 

“não há ainda espaço, nem polarização da psique em sujeito e objecto, em não-eu e eu; 

não havendo o não-eu, não existe o eu; não existindo o eu, não se dá o não-eu. (...) Não 

havendo objectos e não havendo espaço – e a polarização do psiquismo nos pólos eu e 

não-eu – creio lícita a frase de que não há ainda experiência. Temos aí (se me 

consentem a imagem) o piso subterrâneo do nosso edifício mental, a nossa 

preexperiência”444. Parece-nos, no entanto, que este primeiro estágio processual do 

conhecimento humano não é tão-só uma passagem ou um momento irrepetível. Afinal, 

“é o nível a que o adulto fica reduzido às vezes, ao acordar de súbito na escuridão da 

noite ou nos lances em que lhe ocupam a imaginativa fluida – quase sem ser, 

insubstancial, tenuíssima – as neblinas fluentes de um semi-sono espúmeo”445. Apesar 

de Sérgio assinalar que “para a mente do adulto, tender para a sensação é ir 

mergulhando em sono”446, o que é certo é que a imagem a que o ensaísta faz referência 

na citação acima exposta pode remeter o leitor também para o instante primevo da sua 

consciência e da sua essencialidade. Não estará o ser humano mais próximo do seu eu 

quando, na escuridão da noite ou no crepúsculo da aurora, ausente de qualquer 

experiência, semi-desperta para o mundo e até para si próprio? 

O segundo nível da inteligência – o nível percepcional –, torna-se actuante a partir 

do primeiro ano de idade do ser humano, ou seja, quando, por fim, a criança “busca o 

objecto que desapareceu da vista, oculto por detrás de um diafragma interposto”447. 

Segundo António Sérgio, a partir deste momento, o sujeito está apto a percepcionar. Já 

tem, portanto, a noção de coisa, de objecto. Mais do que isso até: já constrói o objecto 

por meio de relações categoriais de objecto-qualidade (“ou sujeito-predicado, ou 

substância-acidente”448) e de unidade-múltiplo (“a de unidade do objecto que a criança 

                                                           
443 Idem, Cartas de Problemática, Carta N.º 3, p. 335. 
444 Ibidem, p. 335. 
445 Ibidem, p. 334. 
446 Ibidem, p. 335. 
447 Ibidem, p. 335. 
448 Ibidem, p. 335. 
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vê, através da multiplicidade das aparências que afecta, dos sinais que lhe dá”449). No 

fim de contas, começa a polarizar, na sua mente, o eu e o não-eu e a iniciar também o 

processo experiencial. A relação categorial objecto-qualidade a que António Sérgio se 

refere é descrita por si como sendo a priori. Não porque seja inata mas porque permite o 

surgimento do percepto, do objecto-substância, da coisa. Esclarece o ensaísta a esse 

propósito que “a ideia de «coisa» não deriva do percepto: antes, ao invés, é a fonte dele. 

É graças a um juízo de atribuição, portanto, que subimos ao nível percepcional da 

psique: esse juízo, porém, não consiste na atribuição de uma qualidade a uma coisa, mas 

na atribuição de uma coisa a uma sensação, – na atribuição de uma coisa a uma 

qualidade”450. Afinal, se lançarmos mão do exemplo que o próprio autor utiliza na 

missiva n.º 3 das suas Cartas de Problemática, constatamos que é através da sensação 

de azul que construímos o céu – “o céu é um construto a partir desse azul”451. 

Concluímos, deste modo, que a unidade do objecto pensado se constrói por meio da 

multiplicidade dos sentires que ele causa, ou seja, “o sentir é um não-sei-quê 

imensamente indistinto; o objecto correspondente é uma construção mental, em que a 

actividade agregadora e arquitectora do intelecto aplica à sensação as suas relações 

categoriais: a de um-e-múltiplo; a de substância-e-qualidade; a de causa-e-efeito; a de 

parte-e-todo”452. Neste segundo nível cognitivo, o objectivo é unificar as diversas 

sensações recebidas num objecto unitário, ou seja, num construto percepcional. 

No terceiro e último nível, o homem inventa os construtos formais ou científicos 

com o fito de explicar os fenómenos do mundo das percepções, unificando-os e 

universalizando-os. Nesta etapa, a mente humana dessubstancializa o percepcional 

(descoisifica o percepcionado), isto é, “enquanto a passagem do sensorial para o 

percepcional é uma substancialização do puro sensível, a passagem do percepcional 

para o formal é uma dessubstancialização do percepcional (uma descoisificação do 

percepcionado), graças ao esforço de conversão na Caverna”453. Sérgio concebe a 

interpenetração dos três níveis da inteligência (que correspondem a uma evolução do 

processo cognitivo) da seguinte forma: “Das vistas (como dissemos acima) vai-se aos 

construtos percepcionais da mente pelo que chamei processos de construção (ou regras 

de correspondência, ou normas de interpretação). Pois bem: por meio de processos de 

                                                           
449 Ibidem, p. 335. 
450 Ibidem, p. 337. 
451 Ibidem, p. 336. 
452 Ibidem, p. 337. 
453 Ibidem, p. 338. 
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construção, igualmente, se vai dos construtos percepcionais, ou coisas, – aos construtos 

científicos, de natureza formal”454. O verdadeiro conhecimento, de natureza científica e 

formal, constrói-se apenas no último nível da actividade cognoscitiva do sujeito. Poder-

se-á até dizer que nos anteriores não há conhecimento (científico e formal) propriamente 

em si. No primeiro apenas há vistas (que nem sequer ainda são imagens), a que também 

podemos associar uma ideia de flashes inconsequentes, e no segundo, embora já haja a 

percepção de um objecto contextualizado (ao meio e à multiplicidade), ainda não há o 

sentido de universalização, de formalização e de descoisificação, muito pelo contrário, 

existe sim o ímpeto para a substancialização e para a unificação dos múltiplos sentires 

num objecto concreto. Não poderemos negar, todavia, que não haja conhecimento neste 

segundo nível do intelecto. No entanto, ele corresponde a um conhecimento do senso 

comum, das coisas simples que não estão em articulação com um propósito de unidade, 

de universalização e de dessubstancialização. Numa palavra, que não visam a 

verdadeira ciência como objectivo fulcral. 

O nivelamento do intelecto em três grandes fases proposto por António Sérgio 

parece basear-se, em certa medida, na doutrina dos quatro estádios sugerida por Jean 

Piaget455 na sua teoria da aprendizagem. Ao articularmos a visão de Sérgio sobre este 

assunto com aquele que o epistemólogo suiço discutiu nos seus escritos, verificamos 

que o primeiro e o segundo níveis do intelecto, na perspectiva sergiana, se adequam à 

primeira fase de transição (estádio sensório-motor) do esquema piagetiano e que o 

terceiro nível corresponde ao quarto estádio (operações formais). De qualquer modo, 

esta divisão pode tornar-se mais ampla e complexa se tivermos em conta o facto de que 

o segundo nível do intelecto a que António Sérgio faz referência poder abarcar  três dos 

estádios do autor de Psicologia e Epistemologia, a saber, estádio sensório-motor, 

estádio pré-operatório e estádio das operações concretas. Para que estas relações possam 

ser devidamente estabelecidas, relembremos sumariamente os quatro estádios 

cognitivos formulados por Jean Piaget456. 

No primeiro estádio, o sensório-motor (que vai dos 0 aos 2 anos de idade), a 

criança mantém, inicialmente, um contacto directo e imediato com o meio ambiente que 

a rodeia. Limita-se apenas a receber sensações externas. Só depois de desenvolver os 

                                                           
454 Ibidem, p. 338. 
455 Vf. PIAGET, Jean. A linguagem e o pensamento da criança. Trad. Manuel Campos, s.l.: Moraes, 
1977; ______. Lógica e Conhecimento Científico. Trad. Sousa Dias e Filipe Araújo, Porto: Livraria 
Civilização, 1980; ______. La naissance de l’intelligence chez l’enfant. 5ème edition. Neuchatel: 
Delachaux et Niestlé, 1966. 
456 Jean Piaget (1896-1980), pedagogo e epistemólogo suiço. 
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seus reflexos neurológicos é que começa a criar esquemas de acção que lhe permitem 

assimilar o ambiente exterior. Nesta fase passa, então, a construir os objectos e a ter 

noção de tempo, de espaço e de causalidade. De qualquer modo, tudo isto é alcançado 

de uma maneira activa. A inteligência do infante, neste momento, é, portanto, 

essencialmente prática. Aprende porque move os olhos, experimenta, apanha e mexe. 

No segundo estádio, o pré-operatório (que vai dos 2 aos sete anos), o petiz começa 

a desenvolver a sua inteligência simbólica, ou seja, passa a ter a capacidade de substituir 

um objecto ou um acontecimento por uma representação. Para além dissso, aprimora a 

sua actividade sensório-motora, torna os seus movimentos e as suas percepções 

intuitivas mais ricas e sofisticadas. 

No terceiro estádio, o das operações concretas (que vai dos oito aos doze anos), a 

criança desenvolve, entre outros conceitos, os de tempo, de espaço, de ordem e de 

causalidade. Nesta fase consegue também relacionar diversos aspectos e fazer 

abstracções a partir dos dados da realidade. Embora já não elabore apenas simples 

representações imediatas, ainda depende tão-só do mundo concreto para realizar 

abstracções. É igualmente por este período que o jovem aperfeiçoa a função da 

reversibilidade. A inteligência faz uso, acima de tudo, da sua capacidade operatória. 

No quarto e último estádio cognitivo, o das operações formais (que vai dos doze 

aos dezasseis anos), o pequeno homem atinge o seu nível intelectual mais elevado. Isto 

é, passa a ter condições de reflectir logicamente, de formular hipóteses e de procurar 

soluções, sem precisar observar a realidade exterior. As representações mentais que 

elabora já não são estritamente imediatas nem dependem exclusivamente de relações 

prévias, são abstracções totais. Nesta etapa, a principal modificação da inteligência 

estatui-se no domínio da formalidade lógica e da cientificidade intelectual. A partir de 

agora, o adolescente está pronto para filosofar. 

O nivelamento da inteligência exposto por António Sérgio enquadra-se 

perfeitamente no processo desenvolvimentalista dos epistemólogos e dos psicólogos da 

educação que mais estavam em voga no princípio do século, tais como Jean Piaget, 

James Mark Baldwin457 ou Lev Vygotsky458, por exemplo, e pelos quais o ensaísta tinha 

verdadeiro apreço. Para além de se interessar pela psicologia em termos gerais (tal como 

demonstra num dos seus primeiros textos, em 1913, Da Natureza da Afecção), aquando 

                                                           
457 James Mark Baldwin (1861-1934) foi um filósofo e psicólogo americano. 
458 Lev Vygotsky (1896-1934) foi um psicólogo comportamentalista russo. Entre outras obras, deixou 
publicado: Teoria e Método em Psicologia, Psicologia Pedagógica, Pensamento e Linguagem e 
Desenvolvimento Psicológico na Infância. 
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das suas estadas na Suiça, sobretudo no Instituto Jean-Jacques Rousseau, Sérgio estuda 

psicologia educacional especificamente. Por estes motivos, é perfeitamente natural que 

temas dessa natureza se cruzem com a sua teoria do conhecimento. 
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2.2.2 – A relação entre o Sujeito e o Objecto. 

Diferenças e transição do Eu empírico para o Eu originário. 

Os conceitos de Eu, não-eu e outro-eu. 

 

O mecanismo do conhecimento conduz-nos, necessariamente, a uma reflexão 

acerca da natureza do Sujeito e da natureza do Objecto. A esse propósito, António 

Sérgio não só escreve que “não há objecto situado fora, para além do intelecto; o 

objecto em si, e a experiência em frente da inteligência, são meros fantasmas”459, como 

explicita a correlatividade e a unidade dos dois termos: “Os objectos, também, estão no 

pensamento como imagem, estão no pensamento como ideia [; ou, antes, criam-se no 

pensamento como imagem, criam-se no pensamento como ideia, consoante as relações 

que os constituem]. Se suprimirdes a consciência, – abismai-vos no Coisa Nenhuma: no 

Nada. O «objecto» sem o sujeito é pois um impossível, – como o comprador sem o 

vendedor, como o «ambiente» sem o ser vivo; como o comburente sem o combustível. 

Mas também, por outro lado, quando pensais, pensais sempre alguma coisa; sem objecto 

não há consciência, não há sujeito, não há eu (...)”460. Ao mesmo tempo que o ensaísta 

afirma a dependência mútua do eu e do não-eu461, alude ainda a um Eu, cuja actividade 

consiste em conceber precisamente esse eu e esse não-eu. Cremos que o nosso autor se 

está a referir à diferença entre Eu originário e Eu empírico, de qualquer modo 

refaçamos os passos sergianos que nos guiam para essa distinção: “O real é a unidade e 

correlatividade do objecto e do sujeito, do eu e do não-eu [, na actividade de um Eu que 

os concebe a ambos]: e por isso também o indivíduo e o universo, o particular e o 

universal, são dois aspectos correlativos de qualquer realidade; o particular é real, mas 

só como manifestação do universal (como na chama se manifestam as energias da vela e 

do ambiente); o universal é real, mas sempre e somente como manifestando-se no 

particular. A sociedade (voltando enfim ao nosso caso) é sempre relativa a um sujeito 

                                                           
459 SÉRGIO, António, Migalhas de Filosofia, § 2, p. 187. 
460 Idem, Educação e Filosofia, § 7, pp. 148-149. 
461 Esse não-eu, todavia, é também um segmento do eu. Idem, Migalhas de Filosofia, § 17, p. 209: 
“Sujeito e objecto, para esta atitude, não são duas coisas que se defrontam: são duas faces correlativas de 
um só processo da actividade mental. Em meu juízo, portanto, aquilo a que se chama um «objecto» é 
tanto uma «parcial representação de objecto» como qualquer outra «parcial representação de objecto». 
Um objecto, ao que tenho suposto, é sempre um objecto do pensamento, criado no pensar e pelo pensar, 
com o conhecimento e pelo conhecimento; quando digo «objecto», por conseguinte, não digo uma coisa 
inteiramente dada, fora e independente do nosso pensar. Todo objecto, seja ele qual for, «está no 
pensamento como ideia»; portanto, é um aspecto parcial de um todo próximo, o qual é, por sua vez, um 
aspecto parcial de um todo mais vasto – e assim sucessivamente. Repito: um objecto é sempre do 
pensamento; é sempre, afinal, um tecido de ideias; é, por isso mesmo, a «parcial representação» de 
qualquer outro objecto – de qualquer outro objecto do pensamento”. 
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pensante, está sempre como ideia numa consciência [, é nela um sistema de relações 

sociais]; mas o indivíduo pensa-se sempre numa relação com sociedades, a mais 

imediata das quais é a sociedade dos seus progenitores. A consciência do eu implica a 

consciência do não-eu; e implica não só a consciência do não-eu, mas a consciência do 

outro-eu, do «sócio», do «semelhante», do companheiro; e essa ideia do outro-eu não é 

um reflexo superficial, mas uma das tendências mais profundas, uma das determinações 

essenciais da actividade da nossa psique. [Não existe indivíduo em si e não existe 

sociedade em si;] a sociedade e o indivíduo estão no pensamento como ideias, são 

ideias; forma-se a primeira da segunda e a segunda da primeira”462. 

A ideia fundamental que o ideólogo dos Ensaios pretende testificar no que 

concerne à relação Sujeito-Objecto é a de uma reciprocidade e necessidade inevitáveis –

o Sujeito só existe porque o Objecto também existe e vice-versa. Em si, e isoladamente, 

nenhum deles existe, “são, por assim dizer, dois momentos inseparáveis da dialéctica do 

nosso espírito”. De qualquer modo, o Sujeito, enquanto eu, diferencia-se do Objecto, 

enquanto não-eu, na medida em que tem a capacidade de unir e unificar os dois por 

meio da actividade racional. Nesta situação, o Sujeito deixa de se constituir apenas 

enquanto eu empírico para passar a representar-se também como eu originário ou eu 

profundo: “Quando esta consciência está criando um objecto, pensa ao mesmo tempo no 

seu próprio eu como sendo o contrapólo do mesmo objecto pensado. Ora, que eu será 

este, a que se opõe o objecto, e que o objecto limita? É o nosso eu empírico. O Eu que 

pensa, todavia, ao mesmo tempo que o objecto, este meu eu empírico (e que julga tantas 

vezes o meu pobre eu empírico, como um juiz que o supera) esse outro Eu não é 

pensável – pois não é assim, meu Reinaldo? – como sendo ele o eu empírico. Existe 

pois um Eu primário, um Eu básico e puro, com a capacidade originária de posturações 

e de inícios, de determinação do eu empírico. É o Acto – digamos – anterior a toda 

distinção entre o eu e o não-eu, que posiciona ao mesmo tempo o sujeito e o objecto. 

Este Eu originário é o eu absoluto, que no universal se situa...”463. 

A dissociação do eu empírico do eu originário leva António Sérgio a pronunciar-

se, ainda que sucintamente, acerca do Uno unficante. De qualquer modo, o ensaísta 

descreve o eu originário como absoluto, uma vez que é ele que determina todas as 

relações, não só as relações mentais e racionais, mas também as espirituais e as que 

dizem respeito ao sentido de universalidade. Para além disso, é igualmente o eu 

                                                           
462 Idem, Educação e Filosofia, § 7, pp. 149-150. 
463 Idem, Um problema Anteriano, p. 274. 
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absoluto que é responsável pelo “princípio da unidade do nosso ser e do Mundo, da 

nossa pessoa e dos outros”464. No fundo, o eu originário é o espírito (não enquanto 

substância mas enquanto Acto), o Uno-unificante, o verdadeiro ser. Poder-se-á dizer que 

este eu, de índole espiritual, originária e pura, é o arquétipo do eu empírico, é, 

provavelmente, o seu alter-ego. Até porque, se bem analisados os argumentos, os eus 

empíricos ou as consciências individuais, relativamente ao eu originário, não passam de 

degredações e de prefigurações longínquas465. A transição do eu empírico e biológico 

para o eu originário e absoluto é, analogicamente, a conversão da Caverna proposta por 

Platão na sua República. Nesta transcensão, o homem percepciona que o Eu absoluto 

(“superindividual, primevo, descoberto pela reflexão em cada um de nós”466) é o único 

que “pode colocar o nosso eu empírico (o nosso eu individual, limitado, biológico) no 

mesmo plano que os outros – em relação recíproca com os demais eus empíricos. Para o 

nosso eu biológico, o nosso eu biológico é o centro do Mundo: para o nosso Eu 

espiritual é que o já não é. Colocar-se um indivíduo numa atitude moral é prender-se, 

por assim dizer, ao Eu espiritual que em si topa, desprendendo-se por isso mesmo do 

seu eu sensível”467 – é um passo dado no sentido da moralidade e da ciência; é uma 

negação do empirismo e uma afirmação do espiritualismo. 

A apologia do Eu espiritual, originário e absoluto professada por António Sérgio 

na sua obra é, para além do que já foi escrito neste capítulo, também um apelo para a 

importância da reflexão e do mistério da interioridade. Afinal de contas, é no interior de 

cada ser humano (e também na sua actividade mental de unificação) que reside a 

Verdade, o Ser e até Deus (relembramos, todavia, que este ser divino ao qual o ensaísta 

alude, não é o teológico mas o metodológico e o moral, embora ele não esteja de todo 

isento, como mostraremos no próximo capítulo, de alguma densidade religiosa). No 

seguinte trecho que transcrevemos, o homem da Seara Nova demonstra essas conexões 

de uma forma resumida e exemplar: “No interior de nós próprios é que se aposenta a 

verdade, o Acto-Deus que é o seu foco, – por isso mesmo que a verdade é uma criação 

de quem pensa, graças à espontaneidade radical inventiva, ao dinamismo gerador que 

caracteriza o intelecto, e em que Deus está presente; e a atitude do indivíduo que se 

desprendeu dos efémeros pressupõe nele o prendimento a esse Deus-acto-imanente, 

donde o pensar surge em nós, – a esse foco do juízo e do pensar reflexivo que é aquilo 

                                                           
464 Ibidem, p. 275. 
465 Vf. Ibidem, p. 274. 
466 Ibidem, p. 275. 
467 Ibidem, p. 275. 
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que não passa com o fluir do tempo e a si se concebe e se posiciona sempre com a 

índole e a categoria da Eternidade. Consegue desatar-se das limitações do sensível quem 

toma consciência de consistir ele próprio no acto de unificação que é o entender os 

fenómenos, no acto de unificação que é o amar o próximo. O nosso eu biológico sempre 

se opõe ao dos outros: o nosso Eu espiritual, pelo contrário, capaz de pensar o 

universalmente válido e de proceder de acordo com o universal que em si topa (de 

atingir, em suma, a objectividade científica, a universalidade do bem) inclui a nossa 

mesma individualidade restrita e outrossim as individualidades dos demais seres 

humanos, ligados num todo, onde as relacionações são recíprocas...”468. 

Para além da relação eu e não-eu, a relação eu e outro-eu é igualmente realçada na 

teoria sergiana do conhecimento. Ou seja, o Sujeito (eu) não conhece apenas porque se 

refere a um Objecto (não-eu) (porque parte de dentro para fora), mas também porque 

interage com outros eus e neles se projecta (porque traz aquilo que está fora para o seu 

interior; porque transforma os outros em si próprio). Sérgio explica esta dialéctica ao 

fazer menção ao desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança: “esta face interna, 

este subjectivo, é considerado existente nos demais corpos que se deslocam; as pessoas, 

para a criança, passam a ser também eus, a possuir subjectividade. Marca isto o advento 

de uma consciência já completa, que nos aparece polarizada: eu – ele; – e começam as 

projecções ininterruptas destes dois pólos entre si: a estrutura do eu cresce por imitação 

de vários eles, de vários outros; a noção de cada ele é construída e vitalizada com o 

sentimento do eu próprio. A criança poderia dizer, se filosofasse do que nela se passa, 

que vive «fazendo-se um para ser outro, fazendo-se outro para ser um», – frase de 

Camões que me sugere estes versos, também do poeta: ‘transforma-se o amador na 

coisa amada / por virtude de muito imaginar’ [afirmação de um vaivem criador do 

intelecto]”469. Cremos, todavia, que António Sérgio não precisava, necessariamente, de 

recorrer à psicologia infantil para esmiuçar esta temática, bastava escrever, como o faz 

um pouco mais adiante, no seu ensaio Educação e Filosofia, que “não é preciso 

imaginar muito, nem muito amar, para que o eu se transforme no outro, para que o 

outro se projecte nele: as nossas ideias, fontes de acção, são essenciais à nossa pessoa, e 

amar-nos a nós na ideia do outro, ou amar o outro na ideia de nós, é fenómeno bem 

mais vulgar do que dão a entender aqueles dois versos. [A coisa amada é criatura nossa, 

antes de sermos nós a criatura dela (e por isso falamos num vaivem criador, ou 
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469 Idem, Educação e Filosofia, § 9, p. 155. 
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autocriador do nosso ser).] Quem quer que pensa, quem quer que imagina, transforma-

se por esse facto naquilo que pensa; e no teatro, [ou] na leitura [de novelas, ou] no 

[salão de] cinema, por mais que digamos a nós mesmos que «tudo aquilo é a fingir», 

sofremos ou exultamos com as aventuras das personagens. Pensarmos uma coisa é 

transformarmo-nos nessa coisa”470, ou ainda que “o outro e o eu são duas atitudes do 

mesmo espírito (...). Penso o outro, começo a ser outro; e o eu está cheio, digamos 

assim, de deposições de vários outros. A realidade, pois, é a união das duas atitudes 

num único processo de vida social, – pois ambas elas, essencialmente, são atitudes 

sociais, ambas incluem a ideia do outro, do companheiro, do sócio”471. 

Trata-se, no fim de contas, de uma dialéctica das consciências, tal como lhe 

chama o filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva472. Trinta anos depois de Sérgio ter 

escrito o ensaio Educação e Filosofia, o pensador paulista473 – discípulo da escola 

fenomenológica e sobretudo herdeiro do pensamento de Martin Heidegger474 –, define a 

relação eu-outro como dialéctica das consciências e usa uma terminologia muito 

semelhante à de António Sérgio. Este, embora não se filie nem na escola 

fenomenológica nem na escola existencialista (Jean-Paul Sartre475, por exemplo, 

também aprofunda a relação eu-outro) – a sua perspectiva radica-se muito mais nas 

propostas de um Kant, de um Feuerbach476 ou até de alguns epistemólogos e psicológos 

da educação contemporâneos –, tem pontos de conexão com a filosofia de Vicente 

Ferreira da Silva. A escolha deste filósofo brasileiro para comparação, não é aleatória. 

Afinal, o mesmo teve algumas relações com pensadores portugueses e conhecia 

razoavelmente bem a produção intelectual portuguesa. Reparemos como há similitudes 

com a doutrina de Sérgio. 

Na visão de Vicente Ferreira da Silva, o Homem é um ser hermeneuta e dialecta, 

alguém que está, em coexistência com os outros, constantemente à procura do seu 

sentido e da sua origem. Por esse motivo, o Homem é uma ponte entre si próprio e os 

                                                           
470 Ibidem, § 9, pp. 155-156. 
471 Ibidem, § 9, pp. 156-157. 
472 Vicente Ferreira da Silva (1916-1963) foi um filósofo brasileiro. Publicou, entre outros títulos, 
Elementos de Lógica matemática (1940), Dialéctica das Consciências (1950), Filosofia da Mitologia e 
da Religião (1954), Sociologia e Humanismo (1958) e O Homem e a Liberdade na Tradição Humanística 
(1961). 
473 Em 1950, Vicente Ferreira da Silva publica a obra Dialéctica das Consciências. Vf. SILVA, Vicente 
Ferreira da. Dialéctica das Consciências. In: ______. Dialéctica das Consciências e outros ensaios. 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002. 
474 Martin Heidegger (1889-1976), filósofo alemão. 
475 Jean-Paul Sartre (1905-1980), filósofo existencialista francês. 
476 Ludwig Feuerbach (1804-1872) foi um filósofo e antropólogo alemão. 
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outros, entre si próprio e o ser divino. Vicente concebe, então, o Homem como um ser 

relacional. Na verdade, a existência do eu presupõe-se tão-só a partir da existência do 

tu. O eu só é pleno e completo porque o tu existe; o tu só é pleno e concreto porque o eu 

existe. Ser é ser-com-o-outro. A existência é uma co-existência. A consciência de si é 

uma consciência do outro. E ao mesmo tempo que o outro permite ao eu ser aquilo que 

é, livra-o igualmente das amarras da não-verdade e do solipsismo477. Ao fim e ao cabo, 

o outro apresenta-se ao eu como um meio de transcensão e libertação. 

 Uma dúvida, porém, assoma-se: como pode o eu ter consciência de si através do 

outro? Segundo Vicente, o eu reconhece-se no e através do outro por meio da acção478. 

O eu toma consciência de si quando, ao agir, demonstra a sua vontade aos outros. No 

fundo, o encontro do eu com o outro é um cruzamento de vontades. Ser é, portanto, 

agir. Mas Vicente Ferreira da Silva vai gnosiológica e ontologicamente mais longe 

quando afirma que a interacção entre o eu e o outro é uma troca de consciências, isto é, 

uma dialéctica entre a consciência do eu e a consciência do outro. Parece tratar-se, no 

fundo, de um reconhecimento, de um reconhecimento do eu e de um reconhecimento do 

outro: a partir do momento em que o eu se reconhece, reconhece-se automaticamente o 

e no outro. Poder-se-á constatar, finalmente, que o processo de reconhecimento é uma 

doação de ser (do eu a si próprio e do eu aos outros); é um trânsito do não-ser ao ser, da 

não-verdade à verdade. Ou, como diz António Sérgio, do não-eu ao Eu, do eu empírico 

ao eu originário. Por este motivo, a dialéctica das consciências não é uma problemática 

meramente teórica ou prática. É também de natureza espiritual. Sem vontade e sem 

acção, o eu não se reconhece: nem a si nem ao outro. Em simultâneo, sem 

subjectividade e sem espiritualidade, o eu não consegue igualmente desvelar o sentido 

da existência de si e do outro. No fundo, não há dialéctica das consciências sem 

temporalidade, sem prática e sem noções de infinito e verdade – “A dialéctica das 

consciências consiste no advento da presença humana”479. 

Esta dialéctica das consciências aprofundada pelo filósofo brasileiro Vicente 

Ferreira da Silva na sua obra é conceptualmente apresentada por António Sérgio de 

forma diversa. O ensaísta alude a uma sociedade racional / relacional que só pode ser 

                                                           
477 SILVA, Vicente Ferreira da, Dialéctica das Consciências, p. 168: “O ser-si-mesmo e o ser-com-o-
outro formam a polaridade que permite o exercício mais amplo de nossos poderes pessoais. O homem 
nada é sem o outro, não só no sentido empírico e no que concerne ao provimento de suas necessidades 
biológicas e naturais, mas também no que respeita às suas possibilidades subjectivas e espirituais”. 
478 Ibidem, p. 171: “O nosso eu encontra-se com o outro e constata a sua realidade não só no intercurso 
imediato da acção como também ao ascender à esfera dos produtos dessa liberdade transcendente”. 
479 Ibidem, p. 188. 
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compreendida em moldes democráticos. Ou seja, a relação que se deverá estabelecer 

entre os sujeitos de uma comunidade racional será idealmente democrática. 
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2.3 – A Sociedade Racional, Relacional e Democrática. 

A Gnosiologia como Ontologia. 

 

2.3.1 – O conceito de Fisis 

 

O projecto racional de António Sérgio é algo demasiadamente amplo e 

abrangente. Quando o autor se refere à Razão e à sua tenção englobadora e universal 

não está a reportar-se apenas a um quesito filosófico ou a um interesse científico 

particular, está, em contrapartida, a anunciar um plano maior que congrega valores 

sociais, culturais, educativos e políticos. No ver de Sérgio, o culto da Razão é o esteio 

de uma vida e de uma sociedade plenamente justa e democrática. 

A consolidação desta empresa racional implica que o homem dos Ensaios 

compreenda mais profundamente a natureza da Físis e que reformule, em certo sentido, 

a sua visão do “mundo exterior” (ou somente do “mundo”480, como o nosso autor 

prefere) – embora já em 1934, na Seara Nova, o ensaísta houvesse escrito “o nosso 

‘mundo físico’ não é um mundo físico: é humano e psíquico como o próprio homem; a 

alma do homem e o seu mundo ‘externo’ são dois resultados indiscerníveis de um 

mesmo trabalho da inteligência”481. Deste modo, na década de 1950, nas missivas 

endereçadas aos alunos da Faculdade de Ciências, António Sérgio assegura que a Físis é 

“o não-mental, o chamado mundo material ou físico, estudado pelos físicos e pelos 

biologistas, de existência independente da nossa psique. Posto isto, aventuro a hipótese 

de que a dita Físis deve ser concebida como Actividade – ou Acção – e não como Coisa 

(não como substrato das qualidades sensíveis; não como objecto; não como 

matéria)”482. Se, por um lado, continua a crer que é o intelecto, através da criação de 

percepções, que encorpa os sinais que provêm do exterior (que não são, todavia, 

externos a esse mesmo intelecto), de outro modo, passa a valorizar a noção de Físis. No 

fim de contas, esta é a actividade do mundo físico que está em relação permanente com 

o mundo mental. Não é, absolutamente, uma matéria inerte, um objecto inexpressivo e 

estático (pronto a ser devorado e apoderado pelo sujeito) ou um fundo sensível que dá o 

mote à estruturação racional. Mas na Revista Portucale, em 1950, António Sérgio 

                                                           
480 SÉRGIO, António, Notas de Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi 
haïssable” e alegações enjoativas “pro domo mea”, p. 204: “Direi pois ‘o mundo’ e não ‘o mundo 
exterior’.” 
481 Idem. Esclarecimentos e interrogações de um idealista (continuação). Seara Nova – Revista de 
Doutrina e Crítica. Lisboa, ano XIII, n.º 411, 18 de Outubro de 1934, p. 38. 
482 Idem, Cartas de Problemática, carta n.º 10, p. 423. 
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esmiuça ainda mais a noção de Físis quando alega que “o Mundo (o X, a Físis) não é 

para mim uma colecção de coisas. Concebo o Mundo como actividade (noção 

primitiva, que experiencio em mim). A Actividade-do-Mundo suscita na psique o 

nascimento dos algos a que chamei sentires (dados-dos-sentidos, sensações, intuições) 

os quais são sinais de Actividades-do-Mundo, mas não impressões do dito Mundo em 

nós, que tenham semelhança com a Actividade-do-Mundo, que sejam reflexos da 

Actividade-do-Mundo (do que indiquei por X)”483. Isto é, a sensação que o intelecto 

cria, motivado por um sinal da Actividade-do-Mundo, não é uma reprodução nem um 

reflexo dessa mesma actividade, é uma invenção. 

Se António Sérgio nunca negou a importância da realidade e do mundo para a 

concretização do acto do conhecimento, por mais que se tenha definido como anti-

empirista e anti-materialista, o que é certo é que a sua avaliação sobre esses conceitos 

foi-se intensificando. Não deixa de ser curioso, por exemplo, que o ensaísta caracterize 

a Físis, a Actividade-do-Mundo, como um “misterioso X”. Se ela não imprime nem 

reflecte a realidade no intelecto do indivíduo, mas tão-só envia sinais ou indícios para 

que sensações e percepções sejam criadas, por outro lado, “o mundo existe na medida 

em que existe, sem me pedir licença para existir quando existe”484. Ou seja, Sérgio 

parece denunciar que a realidade ou a Actividade-do-Mundo são uma coisa e as 

invenções que a inteligência humana fabrica, partindo de estímulos exteriores, são outra 

e que o espírito não consegue abarcar a Actividade-d(e-Todo-)o-Mundo: “a sensação 

não passa de um sinal do Mundo, e é tão só uma parte infinitésima do Mundo a que 

suscita sinais para a nossa psique exígua”. Sobre o procedimento desse envio de sinais, 

o autor português não se pronuncia, nem lhe parece que seja possível escrever a 

respeito. É provável que, por estes dois motivos (que demonstram, afinal, a 

insuficiência do Homem e que só a Razão, em certo sentido, pode superar: se não nos é 

possível abraçar a realidade de todo o Mundo, por exemplo, a actividade racional dá-nos 

a noção de universalidade) Sérgio descreva a Actividade-do-Mundo como um 

“misterioso X”. Em poucas palavras, por mais que se manifeste ao nosso sentir como 

máscara de matéria e de coisas, a Físis é, em si, pura (e misteriosa) Actividade. 

O primado da Razão exposto por António Sérgio na sua obra pode ser analisado 

segundo diversos propósitos e perspectivas. Em primeiro lugar, o director da Seara 

                                                           
483 Idem, Notas de Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi haïssable” e alegações 
enjoativas “pro domo mea”, p. 204. 
484 Ibidem, p. 218. 
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Nova tinha como intenção estipular, em termos gnosiológicos, o Pensamento como 

Absoluto; em segundo, identificar a Razão com o deus metodológico, ou seja, dissertar 

epistemologicamente acerca do Deus Racional ou do Deus-Acto-Imanente que, em 

última hipótese, pode ser compreendido enquanto presença da divindade no ser humano 

(assumindo-se, neste caso, a valorosidade, e não a transcendência, de se ser pensante e 

de se ser criador) – por mais que se prenda à epistemologia, o filósofo português não 

consegue, contudo, escapar à metafísica neste ponto concreto; em terceiro, reconhecer o 

Pensamento como acto de unificação, caracterizando-o especificamente como Uno 

unificante; e, finalmente, atribuir-lhe um sentido ontológico (ainda que o próprio autor o 

negue) da comunidade/sociedade relacional e democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

2.3.2 – Educação, Filosofia, Sociedade e Cultura 

 

Tratados que foram os quesitos gnosiológicos, passemos, por ora, para os 

ontológicos. Mais tarde, e inevitavelmente, voltaremos mais uma vez à metafísica. 

Ainda que, em Julho de 1950, na revista Portucale, Sérgio afirme que “o 

idealismo, em mim, é de diversa índole: é sim de índole gnosiológica, sem nenhuma 

hipótese de ontologia”485, parece-nos que não podemos descartar tão bruscamente a 

existência de um pendor ontológico na filosofia idealista deste autor. Afinal de contas, o 

que pretende o ensaísta a partir do momento em que, ao sedimentar a ciência 

gnosiológica, aporta na ciência sociológica e atinge o conhecimento do eu originário e 

superior? O eu espiritual não se apresenta somente como um reflexo da evolução 

gnosiológica do eu sensorial, é outrossim um resultado do desenvolvimento ontológico 

do ser humano e da sua contextualização social, educativa e cultural. O Eu afirma-se 

plenamente não só porque, ao descobrir a sua Razão, cria e universaliza(-se), mas 

também porque aprende a exteriorizá-la e fomenta a cultura, a educação e o crescimento 

sócio-económico. Partindo deste pressuposto, que é absolutamente um pressuposto 

sergiano, não cremos que o idealismo do ensaísta seja tão-só de natureza gnosiológica, é 

igualmente de inclinação ontológica. Em suma, a gnosiologia de António Sérgio é 

também ela uma ontologia. E uma ontologia de traços fincadamente sociológicos e 

relacionais, curiosamente. 

Antes de enveredarmos pela descortinação do conceito de Democracia, em si, – 

Sociedade Racional e Relacional – que Sérgio formula, ao longo de toda a vida 

intelectual, nas suas obras, nos seus pequenos escritos e nos seus artigos de periódicos, é 

importante aludirmos a algumas pressuposições fundamentais que naturalmente a 

asseguram: a aplicação da Razão; a sustentabilidade da Filosofia; o projecto da 

educação; a relevância da ética e da moral; e a construção da sociedade. Afinal, fundar a 

Democracia, no espírito de António Sérgio, não é nada mais do que “levar a substituir 

progressivamente a autoridade externa de certos homens (ou dum certo homem) sobre 

os outros – pela autoridade interna em cada uma de nós, isto é, pelo império do racional 

                                                           
485 Idem, Notas de Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi haïssable” e alegações 
enjoativas “pro domo mea”, p. 203. 
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de cada alma cívica sobre os seus próprios interesses e paixões”486 e, neste sentido, há 

que ter atenção à múltipla rede conceitual que, o idealismo sergiano, a abrange e 

suporta. 

No Prefácio da Segunda Edição do Tomo I dos seus Ensaios, o nosso autor 

esclarece, caso ainda houvesse alguma dúvida quanto à sua orientação ideológica e 

política, que “se sou revolucionário, é por ser idealista; se sou socialista, é por lei 

intrínseca do meu próprio espírito; é porque vejo no socialismo uma aplicação da 

Razão, e não porque conceba a organização socialista como resultado de um jogo de 

conceitos em guerra, de uma evolução materialística da matéria social, resultado a que 

se seguirá uma fatal antítese. O revolucionismo verdadeiro não está nas coisas, mas sim 

em nós”487. Ou seja, enquanto ideólogo revolucionário e socialista, António Sérgio crê 

que a transformação social, cultural e educativa depende, acima de tudo, da intenção do 

ser humano e da sua postura racional. Ao fim e ao cabo, através do bom uso da Razão 

poder-se-á processar uma ascensão do espírito e da inteligência de saber científico (que 

se exprimem enquanto bases objectivas da ciência e da moral). Contudo, para que a 

Razão possa ser exercida convenientemente e para que assuma o seu principal papel é 

necessário promover-se o sentido da Escola e o propósito da Filosofia. 

“Se o trabalho científico nasceu da prática, e o saber e a moral são produtos da 

actividade humana na sua interacção com o mundo ambiente, introduzir na escola a 

acção social, [com intuitos de reformação para o bem de todos], será a maneira de se 

conciliar, no mesmo processo educativo, o desenvolvimento ético com o científico, a 

quantidade com a qualidade, a liberdade com a disciplina, – assim como a política 

democrática com os anseios do humanismo, a matéria social com as inspirações da 

consciência”488 – por meio do processo educativo existe o intuito de desenvolver a 

actividade racional e o espírito reflexivo, ao mesmo tempo que há a intenção de 

fomentar um ambiente social que se pareça o mais possível, tanto estruturalmente como 

democrática e judicialmente, com o paradigma da sociedade real adulta e da sociedade 

do futuro. Neste sentido, António Sérgio argumenta que “isto [só] se consegue, 

naturalmente, introduzindo os estudos por actividades sociais (agricultura, construção, 

etc.), considerando a escola uma sociedade, e até organizando-a em sociedades: 

                                                           
486 Idem. Cartas Leves sobre Temas Graves – Aos Jovens “Seareiros” de Coimbra, Sobre a Maneira de 
Lidar com os Inimigos da Luz e da Razão. Seara Nova - Semanário de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano V, 
n.º 87, 13 de Maio de 1926, p. 292. 
487 Idem, Prefácio da Segunda Edição, Ensaios, Tomo I, p. 44.  
488 Idem, Ciência e Educação (Sobre a Pedagogia Quantitativa da Vulgarização de Conhecimentos), 
Ensaios, Tomo I, p. 114. 
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sindicatos, cooperativas, escritórios, oficinas... Como ao trabalho andam ligados os 

nossos deveres essenciais, podemos exprimir-nos por esta forma: organizar a escola 

futura por comunidades de trabalho, e segundo a ideia de uma economia justa”489. A 

Escola constitui-se, assim, como treino e como modelo das reformas sociais do seu 

tempo, bem como exemplo das sociedades futuras, que se ambicionam “moralmente 

mais perfeitas e economicamente mais rendosas”490. 

A reforma social e cultural (no fundo, a tão sergiana Reforma da Mentalidade) 

torna-se exequível através de uma mudança conceptual do processo educativo. Por um 

lado, há que ter em conta que “educar significa, como dissémos, favorecer o 

crescimento da capacidade de racionalização, de espiritualização, de universalização, de 

superação dos limites vários que confinam o indivíduo numa pátria ou grupo, numa 

localidade ou época, – habilitando-nos, portanto, a sermos educadores da sociedade: o 

fim da educação é ela própria, e um dos seus objectos, por isso, o não deixar perder aos 

moços aquela plasticidade de inteligência, aquela vibratilidade espiritual que os capacita 

para desenvolver-se”491, e por outro, é necessário “subordinar o ensino – e todo o ensino 

– aos fins superiores da acção humana”492. Quando António Sérgio afirma que o escopo 

da educação é o desenvolvimento da capacidade racional – o aumento do potencial 

intelectivo – não está, segundo nos parece, a incentivar um esquema estático de 

racionalidade ou um modelo ideológico definido (até porque o seu principal objectivo 

sempre foi promover um racionalismo metodológico, um instrumento que pemitisse 

descerrar horizontes e quebrar cadeias: sempre fez finca-pé no método493 - o autor só 

pretende excitar o espírito livre), está antes a impulsionar “um esforço para a harmonia, 

para a adequação das partes ao todo, para essa reciprocidade de relações que é o 

elemento essencial da ideia do justo; a racionalidade de um pensamento, a moralidade 

de uma acção, define-se pelo seu lugar numa multiplicidade que queremos una; o todo, 

ou a ideia do todo, é o fim de cada uma das partes”494. Até porque, na sua opinião, o 

elemento fulcral de toda a sua obra não é, ao contrário do que se possa pensar, a 

exposição sistemática de um ideário (mais do que um ideólogo ou do que um prosélito, 

Sérgio quis ser um pedagogo), é, ao invés disso, a emancipação dos leitores 
                                                           
489 Idem, Educação e Filosofia, §10, p. 161. 
490 Ibidem, p. 162. 
491 Ibidem, p. 160. 
492 Ibidem, p. 164. 
493 Vf. Idem. Notas de Esclarecimento I. Com forçados lances de olhos sobre o moi haissable e alegações 
enjoativas pro domo mea. Portucale. Revista de Cultura. Porto, 2.ª série, n.os 25-27, Janeiro-Junho de 
1950, p. 21. 
494 Idem, Educação e Filosofia, § 10, p. 160. 
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portugueses, o treino da inteligência, o exercício do pensamento crítico. O ensaísta 

chega até a proferir, a esse propósito, que “se algo ficar da minha obra escrita, – será 

isso o que fica: o exemplo da análise, do treino mental efectivo (coisa que em Portugal 

não é ainda entendida); e não esta ou aquela das várias soluções que propus, – na 

filosofia ou na história, na psicologia ou na estética”495. 

A crítica erigida por António Sérgio em torno da educação portuguesa seria, pelos 

motivos acima expostos, mais do que esperada. Na sua opinião, a educação praticada 

nas escolas e nas universidades, em Portugal, na primeira metade do século XX, padecia 

de cultura espiritual autêntica e de disciplina do entendimento. Tal situação não deveria 

sequer ser censurada, afinal, a grande maioria dos intelectuais escritores considerava a 

filosofia “uma fantasmagoria aérea, um psitacismo ingénuo”, tal como Sérgio 

denunciou no seu artigo Notas de Esclarecimento. O nosso ensaísta tece, neste sentido, 

uma crítica mordaz à educação portuguesa, não poupando dirigentes governamentais e 

professores, ao fim e ao cabo, o sistema educacional e educativo como um todo. 

Reparemos como é contundente: “Em Portugal, chega um estudante à conclusão do seu 

curso sem que tome consciência do que é um pensar efectivo, incapaz de distinguir 

entre um palavriado inconexo e a válida expressão de um pensamento válido; sai-se da 

Universidade sem se saber ler com atenção, – sem que se veja, ao menos, em que 

consistem os problemas, onde as dificuldades se topam, de onde é que nos surde o 

enigmático; além disso, sem a mínima capacidade para avaliar obras do espírito. Neste 

rincão lusitano, um livro bem pensado e uma burundanga párvoa são postos 

exactamente ao mesmo nível da escala (quando não é à burundanga que se dá o nível 

mais alto, na estratosfera do Génio); e por isso acontece que para o maior número dos 

nossos a filosofia é um nevoeiro de frases vãs e imprecisas, um jardinzinho literário que 

se pode alindar sem canseiras, e onde se transviam não poucos dos intelectuais bem 

dotados”496. O caso, a seu ver, do professor António José Saraiva. Embora o considere 

“um escritor bem nascido, para quem a Natureza foi pródiga”497 e um “crítico literário 

de excepcionais quilates”498, crê, ao mesmo tempo, que o distinto professor foi vítima 

do ambiente intelectual português, o qual é “destituído do oxigénio da disciplina 

                                                           
495 Idem, Notas de Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi haïssable” e alegações 
enjoativas “pro domo mea”, p. 216. 
496 Ibidem, p. 194. 
497 Ibidem, p. 194. 
498 Ibidem, p. 194. 
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crítica”499 e fruto “de uma tradição barbárica: a de não fazer da filosofia uma 

dilucidação de problemas (...) mas um tema para discursos com ideação desossada, em 

defesa obcecada de bastiões dogmáticos”500. Só por isso é que se poderá explicar a 

crítica que o ilustre Professor de Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa ergueu, na revista Vértice501, aos Ensaios do Director da Seara Nova. Se, por um 

lado, Sérgio se sentiu magoado com o conjunto de noções enganosas que António José 

Saraiva escreveu no seu artigo (esquecendo-se, porventura, que o ensaísta não era 

nenhum “labrego sem instrução primária”502), por outro, aproveitou os juizos que o 

autor d’ A Tertúlia Ocidental enunciou na Vértice para enaltecer, mais uma vez, os 

perigos que a educação portuguesa corria se não alterasse a sua metodologia e o seu 

objectivo. 

Por fim, e relembramo-lo mais uma vez, tal como António Sérgio o faz no 

prefácio do segundo Tomo dos Ensaios, a sustentação de uma sociedade é o 

investimento que ela própria faz na educação das suas gentes, educação que se pretende, 

por sua vez, de natureza racional, livre e investigadora: “Aliás, o conselho da busca de 

horizontes novos, da contínua disponibilidade e plasticidade da mente – que tão bem se 

                                                           
499 Ibidem, p. 194. 
500 Ibidem, p. 194. 
501 Ibidem, pp. 194-195: “Pois bem: como hei-de eu resignar-me a que este excelente estudioso – que 
muito aprecio e que estimo – nos apresente uma crítica como a que publicou na Vértice acerca do prefácio 
da segunda edição do primeiro volume dos meus Ensaios? (...) O douto e distinto Professor Saraiva, na 
parte inicial do seu artigo na Vértice, pronuncia um juízo de benignidade extrema sobre a influência 
exercida pelos meus Ensaios, – a apreciação generosa por que lhe estou gratíssimo; no meio, atribui-me 
um acervo de trapalhadas túrbicas, que existem somente na imaginação do crítico e que provêm de um 
conjunto de noções enganosas e de identificações de termos que para mim são diversos; e termina o 
arrazoado com esta coda optimista, que sem dúvida me seria do mais vivo agrado se a realidade lhe não 
desse um desmentido aspérrimo”. 
502 Ibidem, pp. 219-220: “Pois bem: peço de aqui ao Professor Saraiva, com a mais humana humildade, 
que quando ele tornar a falar de mim admita que os meus escritos levam a crer-me um néscio, mas não 
esqueça de todo os seguintes factos: 1.º, que tirei um curso de ciências exactas; 2.º, que tive estreita 
amizade com verdadeiros cientistas (como um Paulo Langevin, como um Eduardo Claparède) os quais 
sempre me falaram como se reconhecessem em mim um homem de mentalidade acentuadamente 
científica com noção suficiente do que têm feito os sábios; 3.º, que tenho sempre vivido em comunicação 
com cientistas, com os quais me entendo muito melhor que com líteras; 4.º, que há pesquisadores neste 
país português, que decidiram dedicar-se à investigação científica por efeito da leitura dos meus Ensaios; 
5.º, que sempre defini toda filosofia séria como um trabalho de reflexão sobre a actividade do espírito, e 
muito especialmente sobre a actividade científica (e por aí começaram as minhas preocupações 
filosóficas); 6.º, que na minha juventude de oficial de marinha costumava aplicar no meu quotidiano viver 
conhecimentos precisos de ciências exactas (...). Um ilustre professor de ciências nosso disse que quando 
lia uma página minha tinha sempre a impressão de um raciocínio científico, fosse qual fosse a natureza do 
tema que na mesma página me acontecesse tratar. Nestas circunstâncias (e por enjooso que seja o ter de 
lembrar tais coisinhas) não haverá motivo para me chocar um pouco de quem um distinto doutor em 
filologia românica, especialista em estudos sobre autores literários, me dê a mim lições sobre o que a 
ciência seja, como se falasse a um labrego sem instrução primária? A mim, para quem a filosofia é uma 
reflexão sobre a ciência, ou quase exclusivamente uma reflexão sobre a ciência? Não haverá na atitude do 
Professor Saraiva certa falta de sentido das proporções reais? Decerto; mas é facto característico desta 
nossa terra, da cultura nossa”. 
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coaduna com a inspiração gideana – está vincado no prefácio do segundo tomo da obra, 

neste aviso ao leitor que me permitirei citar: Considera, porém, que nem neste volume 

nem nos outros te requeiro adesão a qualquer ideia, a qualquer partido, a qualquer fé. 

Só busco excitar o teu pensamento: porque pensar, como sabes, não é crer; crer, na 

maioria dos casos, é até a melhor maneira de não pensar. Por isso mesmo considerarás 

o livro um instrumento de libertação, um acervo de hipóteses e de pontos de vista que 

sirvam de excitante do teu intelecto, de ensejo ou pretexto para tu reflectires, – e nada 

mais. Não trago o intento de te ser piloto: não avento o lábaro de nenhuma seita; não 

recruto chusma para nenhum batel. Que quero, pois? – Inspirar-te o desejo de soltares 

amarras, de fugir do porto, de te aventurares, – se pertences à espécie dos que vieram 

ao mundo para singrar no oceano da procura livre, entre as rajadas contraditórias dos 

sistemas e das opiniões, com o horizonte limpo a todos os rumos e aberto à audácia da 

investigação. (...) Lembra-te que a característica da Razão é o à-vontade e a ironia 

diante das próprias coisas que ela faz, diante dos próprios rumos que ela traça, – pois 

sabe-se que o Espírito se não esgota em nenhuma das obras que produz; que ela a si 

mesma se não adora; mas que se observa e se corrige, que desconfia de si e que 

ironiza, resignada a ressentir o mesmo anseio e a interrogar de novo o mar e os astros 

(...). Desmodorra, zarpa, arranca, exalça-te, dispara pelo azul o voo rápido, galga por 

sobre a onda... e sê libérrimo. Sim; um espírito livre. Não digo que o faças como um 

romântico, e posturando para ti como um herói: e sim que o sejas humildemente, 

concentrado, cheio de sensatez e senhor de ti: mas sempre pesquisador, sempre 

avançando, – sempre livre”503. 

A educação que António Sérgio almeja assenta numa estruturação filosófica, não 

fosse ele, ao fim e ao cabo, tão socrático-platónico. Na sua percepção, é a Filosofia que 

condiciona e prepara o método pedagógico e, naturalmente, lança os alicerces da 

conjectura social. Deste modo, “não é de estranhar, por isso mesmo, que vejamos o 

primeiro dos grandes filósofos condenado num tribunal pela tradição caduca, sob a 

acusação de se ter arvorado em professor da juventude”504. O ensaísta está convicto de 

que através do filosofar, o Homem pode formar uma sociedade mais consciente, mais 

justa e mais moral. O escopo da filosofia, aliás, é a moralidade, tal como 

fundamentámos no primeiro capítulo da tese. E a moral visa, por seu turno, alcançar o 

                                                           
503 Idem, Notas de Esclarecimento I. Com forçados lances de olhos sobre o moi haissable e alegações 
enjoativas pro domo mea, pp. 24-25. 
504 Idem, Educação e Filosofia, §1, p. 135. 
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Bem, o Bem Comum. É, pois, por este motivo que Sérgio anuncia que “filosofia, vida 

social, pedagogia, são três aspectos de uma mesma coisa, a qual se fundamenta, como 

vamos ver, na lei de unidade da consciência a que damos o nome de Razão”505. 

Se educar consiste em promover o desenvolvimento racional (a instigação 

filosófica) e impulsionar o sentido da moralidade, os indivíduos terão que obedecer à 

sociedade concebida como Ideia, “como verdadeira expressão da racionalidade do 

indivíduo [(ou seja da sua espiritualidade)]”. O que Sérgio pretende dizer é que se deve 

agir conforme o ideal da sociedade, o qual se concebe democraticamente e se rege por 

coordenadas de racionalidade e universalidade. Em certo sentido, a sociedade, para o 

homem dos Ensaios, é uma ideia e não poderá ser outra coisa para além disso. Não é um 

facto, um dado ou uma realidade específica, assim como o definiam os homens da 

Escola Sociológica (especificamente Durkheim506): “O vício dos da escola sociológica, 

em resumo, foi pensarem sempre a sociedade como uma coisa da experiência: um facto, 

[um dado], e não uma ideia [; e não um sistema de relações que é criado pelo nosso 

espírito, – pela consciência racional, dessubjectivada, de cada um de nós]. De aí o 

suporem a sociedade um algo distinto dos indivíduos, um organismo superior a eles”507. 

A ideia de sociedade implica, portanto, um processo relacional de natureza psíquica e 

não uma simples interdependência material por parte dos indivíduos que a constituem. 

A bem da verdade, para que uma sociedade se institua é necessário que dois ou mais 

sujeitos mantenham, entre si, um vínculo psíquico. Se apenas se relacionarem 

materialmente, poderão formar um organismo, mas nunca uma sociedade. A rigor, esta 

existirá tão-só quando “cada um dos indivíduos [tiver] uma ideia do conjunto de que é 

participante, – claúsula, por maioria de razão, indispensável nas características de uma 

sociedade [verdadeiramente] humana. Um agregado de indivíduos é uma pátria, uma 

igreja, um cenáculo, um partido, uma «roda», – quando actua em cada um deles a ideia 

daquela pátria, daquela igreja, etc., em que é partícipe com todos os outros [, em 

relações de reciprocidade com todos eles]”508. Conclusivamente, a sociedade é, para os 

homens que a englobam, uma correspondência ideal, intelectual e espiritual que defende 

e aspira o modelo da justiça e da democracia. 

Quando António Sérgio afirma que a Sociedade é Relação, relação psíquica, 

espiritual, psicológica e intelectual, para sermos mais devidos, está, de alguma maneira, 

                                                           
505 Ibidem, p. 136. 
506 Émile Durkheim (1858-1917), sociólogo francês. 
507 SÉRGIO, António, Educação e Filosofia, §7, p. 146. 
508 Ibidem, §9, p. 154. 
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a rejeitar o realismo. Na sua opinião, está, todavia, a rejeitá-lo inteiramente509. Embora 

talvez não o devesse. Ainda assim, julga Sérgio que a sociedade não é um somatório de 

indivíduos nem é um ser colectivo, define-se, antes, “em termos de consciência, por 

meio de relações intelectuais”510. Na sua percepção, o facto da consciência é que é o 

concreto e o facto histórico, por sua vez, é que é o abstracto. Se tivermos em conta uma 

linha idealista, na qual “as coisas são-nos dadas, a todos, nos nossos factos de 

consciência; portanto, longe de o facto de consciência ser um abstracto em relação às 

coisas, são as coisas que são abstractas em relação ao facto da consciência”511, é 

provável que o ensaísta tenha razão. Sendo possível ainda acrescentar que “abandonar a 

consciência para ir para a história – é abandonar a realidade para agarrar a sombra”512. 

Afinal de contas, a História é incerta, sobretudo quando há mais do que um documento, 

enquanto que o estado de consciência é sempre certo (porque dita uma máxima racional 

e uma regra moral – e, para Sérgio, tudo vem depois da moral, tudo surge como efeito e 

como consequência da lei moral: “Seguir a moral na maior plenitude, e nada mais”513). 

Dispensar as revelações da consciência poderá ser, neste caso, o maior dos descalabros. 

A relação que se estabelece entre os membros de uma sociedade poder-se-á 

caracterizar como um intercâmbio de vida psíquica, cujo fito primordial consiste em 

racionalizar a vivência social, em fomentar a acção ética. Para que este processo 

(aparentemente) externo se torne plausível, é necessário, primeiramente, que o Homem 

se deixe orientar pelo seu seu Eu-ideia, cujas acções são uma lei, para que a sua 

personalidade seja aflorada e deixe revelar o seu Eu-moral. Ora, é este Eu-moral, na 

medida em que é um Eu de unidade, que estabelece a ordem, a unificação e o pendor 

racional na vida comum e social. No fundo, é o ser moral que tem a tendência para 

“conseguir uma superior harmonia interna, o mais constante e completa possível, entre a 

ideia do eu e dos outros, – entre todas as representações e atitudes sociais do 

indivíduo”514. Em sociedade, o Eu-moral aspira ao Bem, ao Bem Comum, que é, por 

sinal, o Bem de Cultura. António Sérgio coloca, portanto, a estética (como 

consequência da ética, evidentemente) acima de qualquer utilidade prática ou técnica 

                                                           
509 Idem. Idealismo e Realismo. “Morale d’abord” e “Politique d’abord”. Seara Nova - Semanário de 
Doutrina e Crítica. Lisboa, ano VII, n.º 163, 30 de Maio de 1929, p. 296: “Não materializo o indivíduo, 
nem materializo a sociedade. Rejeito em tudo o realismo: tanto o realismo do ser-colectivo (...), como o 
realismo do ser-indivíduo”. 
510 Ibidem, p. 296. 
511 Ibidem, p. 297. 
512 Ibidem, p. 297. 
513 Ibidem, p. 300. 
514 Idem, Educação e Filosofia, §9, p. 158. 
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(embora as não despreze, como é conhecido). O ensaísta chega até a proferir, a esse 

respeito, que “todo o meu interesse pela economia política (isso a que chamaram o meu 

‘pragmatismo social’) se origina na crença de que só na mutação do económico se acha 

meio de lograrmos que o maior número de almas possa vir a consagrar o maior número 

de horas à cultura desinteressada do seu ser anímico”515. A política estará, deste modo, 

ao serviço da estética e da cultura. Terá o dever, aliás, de aliviar o ser humano do fardo 

de ter que ganhar a vida. Embora seja necessário ganhá-la “para que se atinja a arte – 

para que se atinja a ciência, a contemplação, a generosidade, a cultura. A riqueza vale, 

em meu fraco entender, – mas por ser um instrumento e condição de cultura”516. 

Quanto mais condições materiais tiver o indivíduo (na sua educação, na sua vida do dia-

a-dia, na sua formação intelectual), mais oportunidade e mais tempo terá para se dedicar 

à contemplação e à acção estéticas. O projecto da política deverá ser, senão em primeira 

instância, pelo menos em última análise, o projecto do afinamento, da espiritualização e 

da cultura517. E este projecto racional (e racionalizável) não se afasta, como, por vezes, 

os críticos de Sérgio o defendem, de uma certa pretensão romântica. Há nos propósitos 

estéticos do autor um indubitável vestígio de fermento romântico: “Sempre considerei o 

«fermento romântico» como condição originária de toda a obra de arte. Ainda mais, 

porventura: como força impulsora, como fonte longínqua, da busca filosófica, da 

investigação científica”518. Contudo, está ciente de que essa fermentação só será útil às 

artes e às ciências se for conjugada com a disciplina crítica e com a inteligência nítida. 

Aliás, quando tal junção acontece, brotam os genuínos clássicos, ou seja, nascem 

aquelas obras superiores que não se deixam ficar apenas pelo fermento romântico ou 

pelo academicismo, que reúnem no seu interior e essência a fúria e a ordem519. 

 

 

 

                                                           
515 Idem, Notas de Esclarecimento I. Com forçados lances de olhos sobre o moi haissable e alegações 
enjoativas pro domo mea, p. 22. 
516 Ibidem, p. 23. 
517 Vf. Ibidem, p. 22. 
518 Ibidem, p. 29. 
519 Ibidem, p. 30: “Num trecho publicado há mais de trinta anos, e reproduzido em 1920 no primeiro tomo 
Ensaios, pode ver-se esta frase: ‘A Fúria e a Ordem são as qualidades que, reunidas, fazem a obra 
superior’ (p. 80 da segunda edição), – cumprindo, a propósito, advertir em dois pontos: 1.º – Que o termo 
de ‘Fúria’ corresponde ali – é mais  que evidente – ao termo de ‘fermento romântico’; e o termo de 
‘Ordem’ – ao de ‘disciplina crítica’; 2.º – Que coloco a ‘Fúria’ anteriormente à ‘Ordem’, como fonte 
golfante da actividade artística (a que se junta, nas obras de carácter clássico, a ‘Ordem’ proveniente da 
disciplina crítica)”. 
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2.3.3 – Cristianismo: um paradigma democrático-moral 

 

A empresa da sociedade racional, dinamizada pela ética e pela estética, que 

António Sérgio preconiza tem como modelo político e social a Democracia. A pouco 

menos de meia página de nos debruçarmos sobre a sua conceituação, enumeremos, de 

forma sintética, os pressupostos que a animam e originam: superação do materialismo 

dialéctico; ênfase da disciplina crítica; construção do idealismo gnosiológico; 

introdução de uma pedagogia activa; ensino de uma história natural de intelecção 

efectiva; reclamação de planificações económicas; incentivo do cooperativismo integral; 

treino do “filosofar” em vez do ensino da história da filosofia. Tais suposições 

confundem-se, naturalmente, com os objectivos de toda a obra intelectual e prática de 

Sérgio. Tão simplesmente porque o projecto maior do ensaísta consistia na instauração 

de uma Democracia genuína. E se, a priori, tais escopos parecem ser de difícil 

execução, o autor apresenta uma exclamação contrária. Na sua opinião, “basta ser-se um 

homem de boa vontade assídua”520 para que esse mister se implante. Sérgio lutou por 

ele, julgando-se o próprio um homem de boa vontade, e ansiou pela sua instauração: 

“Permita o Destino que a minha obra escrita se não exaura de todo nestes dias de hoje; 

que o meu rio de ideias não vá parar a um remanso, estagnadinho e tranquilo; oxalá que 

ele avance para ir correr por um delta, aspirando ao mar alto por largas bocas diversas, 

por grande multidão de canais!”521 Infelizmente tal não aconteceu. Nem a obra de 

António Sérgio foi devidamente divulgada e reconhecida, nem o conceito de 

Democracia que o ensaísta almejou se efectivou na sua plenitude. 

Em 1926, num artigo intitulado Aos Jovens “Seareiros” de Coimbra, Sobre a 

Maneira de Lidar com os inimigos da Luz e da Razão, no qual explana os principais 

objectivos da Revista Seara Nova, António Sérgio profere o seguinte: “Não somos um 

partido de intriga política: somos um apostolado de renovação do espírito, de 

regeneração mental da nossa Grei. Temos de pensar, por isso mesmo, sub specie 

aeternitatis, e não nos efeitos imediatos das nossas palavras e dos nossos actos, mas nos 

longínquos, nos permanentes, nos radicais. § Em política, que deseja a Seara? A 

democracia. Mas a base da democracia é a virtude, como já afirmava Montesquieu; isto 

é: a moralidade cívica de todos nós. Antes de ser um regime político, é a democracia 

                                                           
520 Idem, Notas de Esclarecimento II – Com forçados lances de olhos sobre o “moi haïssable” e alegações 
enjoativas “pro domo mea”, p. 228. 
521 Ibidem, p. 228. 
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uma atitude moral; e a maneira de fazer democracia não é directamente pela política, 

mas indirectamente pelos costumes”522. Na medida em que não se constitui enquanto 

ambição política, é, essencialmente, uma atitude moral, a Democracia corresponde à 

ideia do auto-domínio, da disciplina interna e da política do Espírito. E se quisermos 

constitui-la, mecanicamente, fora desse mesmo Espírito, não conseguiremos alcançar os 

seus princípios fundamentais. Para que isso aconteça, é necessário, verdade seja dita, 

que se tenha em conta a “autêntica pregação da democracia”523: “é dar o exemplo do 

‘self-control’; é procurar a virtude em todos os actos; é ter sempre por objecto o bem da 

Grei”524. 

A fundação da Democracia depende muito mais da afloração da autoridade interna  

do sujeito (dos cidadãos em geral e, consequentemente, dos homens públicos) do que do 

exercício do poder externo. Trata-se, no fim de contas, muito mais de uma revolução 

moral, de uma reforma mental do que de uma transformação política e exterior. A esse 

propósito, relembra Sérgio que “a causa da imoralidade dos homens públicos é a 

imoralidade cívica dos cidadãos, e povo algum entre os mal governados se pode queixar 

dos seus governantes, pois são os povos, afinal de contas, quem os selecciona e quem os 

faz”525. É, pois, o sentido e o dever de moralidade que deve orientar os indivíduos na 

sua conduta social, na sua perspectiva democrática. Guiando-se por Proudhon, o nosso 

ensaísta chega a formular, a esse respeito, que “Democracia é demopedia” 

(“Democracia é educação do povo”). E a melhor maneira de a praticar e de a incentivar 

é pregar com o nosso exemplo e com a nossa paciência. No fundo, é procedermos 

bem526 e sermos paradigmas morais. Ao mesmo tempo que não perdemos de vista o 

Bem Comum. Mas apesar disto, Sérgio não abandona o seu ideal de disciplina crítica, 

isto é, pelo facto de incitar à união moral da Grei, não significa que estimule a 

passividade intelectual e o acriticismo. Uma coisa é atacar-se logicamente os homens 

que prejudicam o Bem Comum (já que, ao fim e ao cabo, afectam a sociedade em 

geral), outra é combater-se aqueles que tão-só partilham de um ideário dissemelhante527. 

                                                           
522 Idem. Cartas Leves sobre Temas Graves – Aos Jovens “Seareiros” de Coimbra, Sobre a Maneira de 
Lidar com os Inimigos da Luz e da Razão. Seara Nova - Semanário de Doutrina e Crítica. Lisboa, ano V, 
n.º 87, 13 de Maio de 1926, p. 292. 
523 Ibidem, p. 292. 
524 Ibidem, p. 292. 
525 Ibidem, p. 292. 
526 Ibidem, p. 293: “Proceder mal significa, no nosso caso, proceder anti-democraticamente”. 
527 Ibidem, p. 293: “Combatei as ideias contrárias às vossas, – mas sem sentimentos de hostilidade para 
com os homens que as preconizam; e se eles recorrerem à impostura, porque são fracos, ou à calúnia, 
porque são vis, – não vos apaixoneis perante o mal. Eles podem entregar-se às más paixões (repito) sem 
faltarem à lógica da sua política; mas vós, se vos dizeis partidários do racionalismo e pregadores da 
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Neste artigo de 13 de Maio de 1926, da Seara Nova, António Sérgio chega ainda a 

proferir, no sentido do discurso que aqui vimos seguindo, que “as nossas pessoas não 

importam nada: importa somente o bem comum”528. Por esse motivo, apela aos 

portugueses que adiram, democraticamente, ao despersonalismo, ao cristianismo e ao 

estoicismo529. Afinal, só dessa maneira contribuirão para a regeneração de Portugal. 

Apesar de se considerar um areligioso, António Sérgio sempre manifestou uma 

predilecção pelo cristianismo. Embora não se considere um cristão de fé, vê no ideal 

cristão um sentido moral assaz forte. De tal maneira que o ensaísta não tem dúvidas 

quanto a identificá-lo como uma das principais bases da sociedade democrática. 

Cremos que é só num artigo escrito na Seara Nova, a 13 de Maio de 1937, 

intitulado Em Torno da Expressão «Civilização Cristã»530 e depois na conferência 

Perante a Inexistência de uma Civilização Cristã (Depoimentos de Antero de Quental e 

António Vieira)531 proferida no Clube Fenianos Portuenses, no dia 5 de Fevereiro de 

1948, que António Sérgio aprofunda a sua visão acerca do cristianismo, mais 

concretamente sobre as diferenças que existem entre o catolicismo e a verdadeira 

doutrina de Cristo. Tal distinção fa-lo-á aclamar que a Civilização Cristã nunca existiu, 

que necessita de ser criada urgentemente. 

Naquele artigo escrito na Seara Nova, em Maio de 1937, Sérgio começa por 

defender que Jesus Cristo, apesar de ser o maior dos profetas e de poder ser considerado 

divino no sentido em que atingiu elevados valores universais, éticos e morais (tal como 

aconteceu com um Sócrates, um Espinosa, um Francisco de Assis532 ou um Buda533), 

não passa de uma personagem humana. Nada mais do que isso. Contudo, o nosso 

ensaísta crê que, a par do que os profetas hebraicos já haviam defendido, Cristo 

proclama a ideia de um Deus liberto das contingências do tempo e do espaço, de um 
                                                                                                                                                                          

democracia, – haveis de conservar-vos sempre no alto (e sempre conscientes de responsabilidades 
maiores) para não desmentir o vosso ideal e os escopos sublimes que dizeis servir”. 
528 Ibidem, p. 293. 
529 Ibidem, p. 293: “Não sereis democratas verdadeiros se vos não despirdes inteiramente da menor 
sombra de personalismo, se não olhardes com calmo ânimo para as pequenezas dos que vos atacam, sem 
sombra de desprezo nem asco algum, mas com caridade e a sorrir. Cristãos se dizem os que vos querem 
mal: mas é a vós que compete o ostentar as virtudes a que se tomou o hábito de chamar cristãs; são eles os 
paladinos da aristocracia: sêde vós os nobres no vosso espírito, – nos pensamentos e nas acções. (...) O 
que eu vos peço, porém, não é somente que sejais estóicos; não é somente o aperfeiçoamento próprio: 
mas que metais o dorso a uma maior empresa – muito maior, – que é a regeneração de Portugal”. 
530 Vf. Idem. Em torno da expressão “Civilização Cristã”. Seara Nova. Lisboa, nº. 509, 13/05/1937, pp. 
83-85 (reeditado com algumas alterações em ______, Ensaios, Tomo VI, pp. 192-196). 
531 Vf. Idem. Perante a Inexistência de uma Civilização Cristã (Depoimentos de Antero de Quental e 
António Vieira). In: ______, Notas sobre Antero, Cartas de Problemática e outros textos filosóficos, pp. 
287-310.  
532 São Francisco de Assis (1182-1226). 
533 Vf. Idem, Em torno da expressão “Civilização Cristã”, p. 83 (______, Ensaios, Tomo VI, p. 192).   
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Deus que, “uma vez conhecido”534, se torna puramente interior. Ora, esta ideia de Deus 

que vive essencialmente em verdade e em espírito é perfeitamente aceitável para quem, 

como Sérgio, se considera racionalista. Afinal, Deus é entendido como puro Espírito, 

isto é, “como princípio de unidade, como lei interna, como imanente à inteligência e à 

consciência do homem, como foco do pensar universal e objectivo, como cúpula de um 

edifício puramente mental”535. 

Estas acepções de unidade e de universalidade defensáveis, a priori, nos discursos 

dos primeiros cristãos não correspondem àqueles ensinamentos que, à época de António 

Sérgio, a Igreja Católica (vista pela maioria como promotora da Civilização Cristã) 

proclamava. Segundo a perspectiva sergiana, “só merece o nome de «civilização cristã», 

aquela que ministre um condicionamento social que permita a prática dos ditames do 

Cristo”536. Ora, os princípios que orientam a nossa (pseudo) Civilização Cristã são 

anticristãos. Ao fim e ao cabo, são contrários aos preceitos evangélicos, já que apenas 

visam o lucro e descuram as relações fraternais. Deste modo, a verdadeira Civilização 

Cristã torna-se inexequível, assim como se torna impraticável uma Civilização Racional 

(ou seja, uma civilização que tenha como princípio a Razão, o aspecto de unificante 

unidade). Nesta perspectiva, insurgir-se a favor da instauração da verdadeira Civilização 

Cristã é a mesma coisa do que combater pela edificação da sociedade racional, na 

medida em que, quer para o cristão sincero quer para o racionalista verdadeiro, os 

imperativos morais são idênticos. 

A partir desta análise, no artigo de 1937, António Sérgio afirma que a verdadeira 

Civilização Cristã só será plenamente implementada se houver uma mudança 

comportamental de natureza sócio-económica. Ou seja, é necessário que se cumpra uma 

das principais prédicas de Jesus Cristo: “abundância para toda a gente”537. Para que tal 

ensinamento passe a ser exercido, é preciso que a ideia de lucro (que foi sendo 

desencadeada pelo processo de competição) seja afastada dos propósitos 

governamentais das sociedades. Até porque uma ideia dessa natureza é incompatível 

com a vivência de uma Civilização Cristã. Ser-se cristão é, pois, ser-se socialista, 

defender ideais de cooperativismo e de amor ao próximo. Mas não é só isso, é também, 

e sobretudo, ser-se racional. 

                                                           
534 Ibidem, p. 84 (p. 193). 
535 Ibidem, p. 84 (p. 193). 
536 Ibidem, p. 84 (p. 194). 
537 Ibidem, p. 85 (p. 195). 



151 
 

Na conferência proferida onze anos mais tarde, no Porto, Sérgio vai mais além de 

um ponto de vista crítico relativamente àquilo que havia escrito, na Seara, em 1937. 

Deste modo, na conferência Perante a Inexistência de uma Civilização Cristã, o nosso 

autor estipula logo inicialmente a distinção entre ideias, emoções e instituições cristãs e 

Civilização Cristã em si. Defende, por sinal, ainda nesse passo, que nunca existiu uma 

Civilização Cristã. No entanto, antes de avançarmos para a polemização desta temática, 

convém esclarecermos que quando Sérgio alude à expressão Civilização Cristã está a 

referir-se à “(...) civilização destas populações europeias – destas populações do 

ocidente – desde a queda de Roma até hoje”538. 

António Sérgio interroga-se, então, sobre como é que é possível, ao analisar-se a 

História da Europa com os seus conflitos e maquiavelismos, intitular a civilização 

europeia de cristã. Será que basta adorar a imagem de Cristo para se ser cristão? O 

nosso filósofo está convencido de que há uma diferença abismal entre o cristianismo 

que a Civilização Cristã europeia defende e aquele que foi pregado pela doutrina do 

próprio Cristo. Questiona-se, partindo destes pressupostos, se “aos europeus, aos 

ocidentais, a nós, cumpre-nos defender a civilização cristã (como por aí nos proclamam) 

ou antes criar uma civilização cristã, que devemos reconhecer que não existiu até 

hoje?”539 António Sérgio discute não só o direito dessa civilização ser chamada de 

cristã, como afirma categoricamente a possibilidade de se criar uma civilização mais 

nobre540. 

A partir do momento em que não reconhece a existência de uma Civilização 

Cristã, o ideólogo dos Ensaios faz-se valer dos argumentos que o Padre António Vieira 

e o Antero de Quental teceram acerca do assunto para sedimentar ainda mais a sua 

posição. Afinal de contas, nenhum dos dois, segundo aquilo que pensa, reconheceu, na 

época em que viveram, a existência de uma Civilização Cristã. Para Antero, uma coisa é 

adorar Cristo, outra é revivê-lo em nós próprios. Para Vieira, uma coisa é crer em 

Cristo, outra completamente diferente é crer a Cristo. 

Só é possível reviver Cristo no nosso interior se o aceitarmos como paradigma e 

renunciarmos a ele como ídolo. Se operarmos tal processo, depressa nos 

desprenderemos de nós próprios, enquanto seres sensíveis e biológicos, e alcançaremos, 

em nós, o verdadeiro Espírito ou aquilo que, dentro de nós, vive do verdadeiro Espírito. 

                                                           
538 Idem, Perante a Inexistência de uma Civilização Cristã (Depoimentos de Antero de Quental e António 
Vieira), p. 290. 
539 Ibidem, p. 291. 
540 Vf. Ibidem, p. 291. 
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Quando tal ascese acontece, o indivíduo une-se ao divino, supera as contingências do 

tempo e do espaço, reconhece-se como ser integrante da Unidade e irmana-se ao foco de 

compreensão e de amor, ao da ciência verdadeira e ao da justiça máxima. Relembramos, 

todavia, que essa união com o divino não é um processo externo ou de reconhecimento 

de alteridade. Ao invés, consiste na percepção daquilo que, no interior de nós próprios, 

existe enquanto divindade e unidade. A saber, no caso de Sérgio, enquanto supremo 

acto de intelectualidade e espiritualidade. Por este motivo é que, mais uma vez, nos é 

possível associar, no pensamento sergiano, o Deus metódico-espiritual com o Deus 

cristão. Ou, noutra perspectiva, não dissociarmos a Civilização Racional da Civilização 

Cristã. 

A edificação da Civilização Cristã implica, portanto, a emergência de um novo 

sistema sócio-económico, de justiça interior, de amor ao próximo, de cooperação e de 

auxílio mútuo. Tal empreendimento antevê-se, no pensar do ilustre seareiro, de modo 

racional, espiritual e humano, consequentemente, “o único verdadeiramente cristão”541. 

Pelo facto do mentor dos Ensaios considerar o cristianismo uma doutrina não 

exclusivamente religiosa mas também de natureza social, é, em certa medida, aceitável 

que alguns católicos portugueses contrários à proliferação do socialismo se tivessem 

manifestado opostos às palavras escritas no artigo de 1937. Deste modo, em Resposta a 

um comentarista católico publicado no jornal O Diabo, António Sérgio para além de 

aludir às inúmeras críticas das quais havia sido alvo por parte dos seus irmãos 

católicos542 e ao facto de que, enquanto livre-pensador, o seu dever é tornar-se bom 

cristão, o nosso ensaísta, em tom de resposta a um jornalista católico, esclarece que não 

só não é apologista do sensualismo, do empirismo, do instintivismo543, como defende 

que “os valores primários são os de consciência, os interiores, os psíquicos; que eles 

unicamente são verdadeiros fins; e que aos fins exteriores (às coisas, ao que é da 

matéria) os devemos considerar, em última análise, como meios da actividade que é de 

consciência, da actividade mental; isto é, como meios da vivificação interior do 

homem, da ordenação do psíquico, do objectivo ético”544. Estes argumentos surgem, no 

                                                           
541 Ibidem, p. 296. 
542 Idem, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos.  6 – Resposta a um comentarista católico, 
p. 204: “Livre-pensador que sou, tenho passado a vida a contrariar os meus irmãos em política que são 
testos inimigos da grei católica; a pregar a tolerância, a caridade, a generosidade para com os irmãos 
católicos, e até o entendimento com os irmãos católicos que tenham alguma coisa de cristãos; em 
contrapartida, os piores ataques, perseguições, calúnias, que tenho sofrido pela vida fora, provieram 
sempre de irmãos católicos”. 
543 Vf. Ibidem, p. 205. 
544 Ibidem, p. 206. 
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fundo, em resposta a algumas acusações feitas pelo articulista católico relativamente à 

necessidade de instaurar o cooperativismo contra a organização económica existente545 

ou à suposta intenção de “preparar o terreno para a grande felicidade... socialista”546. 

É muito comum, nesta época, a maior parte dos pensadores portugueses 

manifestar-se contra o estado social, económico, cultural e religioso em que Portugal se 

encontrava. Ao criticar o catolicismo e a sua Igreja, o nosso filósofo está, 

simultaneamente, a criticar a orientação a que a sociedade portuguesa estava 

condicionada pelos seus governantes. Uns anos mais tarde (1943), Agostinho da Silva, 

discípulo dilecto de Sérgio durante os anos 30 e 40, pensa e age de forma igual ao seu 

mestre. Ao escrever O Cristianismo547 (1942) e a Doutrina Cristã548 (1943), este autor 

luso-brasileiro tem a intenção de denunciar os malefícios do catolicismo e de fazer a 

apologia do cristianismo primitivo549. Na sua visão, semelhante à de Sérgio, a revolução 

de Cristo é de natureza sócio-económica e terrena. Tal como o ideólogo dos Ensaios 

afirma em 1937, “eu falo ali contra a organização económica existente, quer dizer, 

contra o regime económico capitalista, tão anticristão”550, assim também o autor de O 

Cristianismo proclama que “(...) a questão urgente é a do material, como base 

indispensável para uma liberdade do espírito; (...)”551. 

Contudo, o comportamento destes pensadores portugueses não reflecte uma 

suposta ligação ao comunismo. Apesar de defenderem ideais de natureza socialista, nem 

Sérgio nem Agostinho estavam vinculados quer ao Partido Comunista Português quer à 

ideologia que subjaz a tal organização política. Agostinho da Silva di-lo explicitamente 

nas cartas de polémica552 que troca com alguns católicos, em 1943, e que, em certa 

                                                           
545 Vf. Ibidem, p. 207. 
546 Ibidem, p. 207. 
547 SILVA, Agostinho da. O Cristianismo. Vila Nova de Famalicão: Edição de Autor, 1942 (reeditado em 
______. Textos e Ensaios Filosóficos I. Organização de Paulo Borges, Lisboa: Âncora Editora, 1999).  
548 Idem. Doutrina Cristã. Lisboa: Edição de Autor, 1943 (reeditado em ______, Textos e Ensaios 
Filosóficos I).    
549 Idem. Carta ao Exmo. Senhor Director de O Almonda, Lisboa, 7 de Maio de 1943 (Arquivos da 
Associação Agostinho da Silva): “catolicismo nada tem que ver com cristianismo, é-lhe mesmo 
antagónico”; Idem. Carta ao Exmo. Senhor Director do Aléo, Lisboa, 18 de Maio de 1943 (Arquivos da 
Associação Agostinho da Silva): “(...) para mim, os católicos não são adeptos de Cristo, são adeptos da 
Igreja; aquilo a que chamam cristianismo não é nada o cristianismo dos Evangelhos”. 
550 SÉRGIO, António, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos.  6 – Resposta a um 
comentarista católico, p. 208. 
551 SILVA, Agostinho da. O Cristianismo. In: ______, Textos e Ensaios Filosóficos I, p. 78. 
552 Idem. Carta ao Exmo. Senhor Carlos Krus Abecassis (Director da Ala), Lisboa, 2 de Maio de 1943 
(Arquivos da Associação Agostinho da Silva): “(...) é esta afirmação mais uma prova de que o rótulo de 
comunista não é talvez o mais apropriado para mim; (...)”; ______. Carta ao Exmo. Senhor Director dos 
Serviços de Censura, Lisboa, 18 de Junho de 1943 (Arquivos da Associação Agostinho da Silva): “(...) 
nunca tomei nenhuma atitude política, nunca fiz parte de nenhum grupo político – a Seara Nova foi 
sempre um grupo de doutrina e crítica – nunca procurei modificar qualquer situação por meios políticos; 
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medida, são responsáveis pela sua prisão no Aljube. António Sérgio, igualmente, e uns 

anos antes do seu discípulo o fazer, também afirma não comungar dos pressupostos que 

regem a revolução comunista: “Muitos dos melhores rapazes são hoje comunistas e 

entendem que não há direito de pensar, de escrever, de pintar, de compor música, senão 

para servir a propaganda comunista. A tudo o mais chamam desdenhosamente 

metafísica. Ainda outro dia um homem de muitíssimo mérito (e que sei, aliás, que me 

estima em altíssimo grau) me dizia que eu tenho o defeito de ser ‘metafísico’ e 

excessivamente ‘homem de elite’, e isto porque lhe falava de preocupações eternas, 

profunda e largamente humanas, superiores à preocupação actual da revolução 

comunista”553. Sérgio mostra-se até um pouco incomodado com o facto dos comunistas, 

ou adeptos do marxismo, serem radicais e excluírem outras escolas de pensamento554. 

No entanto, aquilo sobre o qual o nosso pensador diverge da proposta comunista diz 

respeito à noção de revolução. No ver de António Sérgio, antes de se pensar em 

engendrar uma revolução, é necessário que se mude o sistema educativo e social do 

país. Para os jovens revolucionários da época, o processo antevia-se inverso555. O nosso 

ensaísta era bastante crítico em relação às condutas que esta juventude tomava: “Sei de 

rapazinhos pacatíssimos que, por lerem autores revolucionários, se julgam fazedores de 

revoluções, e se apresentam como revolucionários em relação a mim, que já exprimia 

ideias de revolução social um pouco antes de eles terem nascido, e que nunca os vi nos 

momentos e nos sítios em que se arrisca o bem-estar, a comodidade, a pacatez da 

existência que alguns temem mais do que arriscar a vida”556. No fim de contas, Sérgio 

estava convicto de “que não se consegue nada de sólido quando se começa por meios 

políticos. Há mister actuar primeiro por uma acção educativa directa, mudando a índole 

do povo, e estabelecer as reformas à medida que elas forem pedidas por uma opinião 

                                                                                                                                                                          

(...) E V. Exª. deve saber perfeitamente bem que nunca participei de qualquer conspiração, que nenhuma 
das minhas publicações é clandestina, e que sempre preconizei, para toda a transformação possível, 
processos de não-violência, o que não é precisamente uma característica de político. (...) de tudo o que eu 
poderia fazer seria a política o que faria pior”. 
553 RÉGIO, José; SÉRGIO, António. Correspondência (1933-1958). Apresentação e notas de António 
Ventura, Portalegre: Câmara Municipal de Portalegre / Centro de Estudos José Régio, 1994, p. 38. 
554 Ibidem, p. 57: “(...) agora estamos na moda do marxismo, do freudismo e do positivismo de Viena: 
quem não papaguear as fórmulas dessas três escolas é hoje um atardado, - logo, uma besta!”. 
555 Vf. o depoimento de António Dias Lourenço relatado em In Memoriam de Agostinho da Silva. 100 
anos, 150 nomes. Organização de Renato Epifânio, Romana Valente Pinho e Amon Pinho. Corroios: 
Zéfiro, 2006, pp. 46-50. 
556 Ibidem, pp. 66-67.  
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pública esclarecida. Mas tudo isto não entra facilmente no espírito das gentes, nem no 

interesse dos políticos”557. 

Se não se considerava comunista, reconhecia-se, no entanto, como socialista: 

“Creio que um socialista, ou que alguns socialistas me admitiriam entre os seus, e isto 

não de hoje nem de ontem, mas de há já muitos anos. Das teorias socialistas só não 

aceito o que é demasiada restrição à liberdade. Desejo por isso o direito à propriedade, o 

direito de trabalhar a meu gosto, o direito de escolher a minha profissão”558. Não 

obstante na visão de Sérgio, o comunismo e o socialismo apresentarem ângulos diversos 

nas suas propostas sócio-políticas, a polícia secreta do Estado Novo e a esfera da Igreja 

Católica em Portugal não julgavam de forma semelhante. De tal modo que, tanto Sérgio 

como Agostinho foram censurados, perseguidos, presos e exilados por exporem ideais 

que, ipsis litteris, eram tão-só diversos daqueles que os governantes políticos e 

eclesiásticos defendiam mas que, em essência, não eram, por vezes, sequer de carácter 

comunista. 

Depois de, no ano de 1937, concordar com Jacques Maritain559 acerca do 

corporatismo cristão560, em 1948, António Sérgio reiterará que o Reino que Cristo prega 

é terreno, “que se deve manifestar hora a hora, nas relações sociais desta vida, – e não 

só no além-morte, em qualquer porvir transcendente”561. Afinal, segundo aquilo que 

pensa, o nosso idealista está convencido de que os pecados ou os erros que têm adiado a 

instauração do Reino de Deus na Terra são praticados precisamente por aqueles que se 

dizem cristãos, ou seja, por aqueles que são “comodistas, pacatos, amantes do real, 

águas-mornas”562 e que teimam em consolidar as injustiças sócio-económicas, que 

praticam o meio-termo moral e que sustentam a mediocridade das relações sociais. Ora, 

a fortiori, estes indivíduos são tudo menos cristãos, na medida em que, com a sua 

paixão pela matéria e pelo dinheiro, obstaculizam a santificação e a cristianização. 

A civilização europeia do futuro não será só uma Civilização Cristã, regida pelos 

autênticos valores de Cristo, mas será também uma civilização de liberdade. Liberdade 

                                                           
557 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 56.  
558 Ibidem, p. 60. 
559 Jacques Maritain (1882-1973) foi um filósofo católico francês de inclinação tomista. 
560 SÉRGIO, António, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos.  6 – Resposta a um 
comentarista católico, p. 208: “(...) Jacques Maritain, no seu livro Humanismo integral, sustenta que um 
corporatismo cristão pressupõe «a propriedade societária dos meios de produção» e a «liquidação prévia 
do capitalismo moderno e da primazia do lucro»”. 
561 Idem, Perante a Inexistência de uma Civilização Cristã (Depoimentos de Antero de Quental e António 
Vieira), p. 296. 
562 Ibidem, p. 297. 
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que se caracteriza social (positiva) e politicamente (negativa). Na óptica de Sérgio, o 

cristianismo só se constituirá a verdadeira religião da Europa quando os seus indivíduos 

gozarem de uma liberdade social que exclui o desemprego, a fome, a humilhação da 

escravatura e da esmola, a insegurança e o capitalismo. Para além deste tipo de 

liberdade, os cristãos gozarão ainda de uma liberdade política que concederá aos 

homens a possibilidade da discussão, da crítica e da avaliação de todas as questões 

governamentais e de natureza dogmática (quer no mundo da religião quer no mundo da 

filosofia e da ciência). 

Partindo destes pressupostos, o ideólogo não terá dúvidas no que se refere à 

assunção do Cristianismo como doutrina democrática. No fim de contas, “a democracia 

cooperativa é a verdadeira democracia popular, e a civilização cooperativa a única digna 

de se chamar cristã”563. Sem grandes alarmismos, é possível admitirmos que a 

percepção que António Sérgio tem do cristianismo está associada, em última análise, à 

doutrina que o próprio Cristo supostamente espalhou pelos seus discípulos, cujas 

principais características assentam na revolução social, no desenvolvimento económico, 

na defesa da liberdade e na apologia da espiritualização. Deste modo, é perfeitamente 

assumptível que expressões como Civilização Cristã, Civilização Racional, Civilização 

da Consciência ou Civilização Democrática tenham valor idêntico no pensamento 

sergiano. 

O objectivo do nosso amador de ideias é, portanto, manifestar-se a favor da 

edificação de uma civilização mais nobre, mais humana, “onde a obra de produzir e de 

distribuir as riquezas se não deixe aos acasos das competições implacáveis, à 

omnipotência dos monopólios, às especulações da cobiça, senão que sim se confie à luz 

intelectual que planeia, à justa razão que harmoniza, ao puro amor que unifica, para o 

bem geral e comum”564. A construção de tal Civilização Cristã será a coroação de uma 

economia fraterna de cooperação e de igualdade e de uma vida dedicada à 

Intemporalidade e ao Bem. 

Por tudo aquilo que António Sérgio proferiu no artigo de 1937 e na conferência de 

1948, concluímos que o autor não cinde totalmente questões religiosas de questões 

sociais, económicas e políticas. No seu ponto de vista, a assunção do Espírito depende, 

ainda que em parte, da resolução dos problemas profanos que condicionam, por vezes, o 

processo de adensamento espiritual do ser humano. Em alguns momentos, o ensaísta 

                                                           
563 Ibidem, p. 301. 
564 Ibidem, p. 310. 
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afirma até que a política é um simples meio, embora necessário, para a actividade do 

Homem. Na sua perspectiva, o que importa é a arte, a cultura: “O fim, em meu entender, 

é instaurar uma sociedade em que tudo seja arte, e nada seja política. O objectivo do 

verdadeiro político (se não estou em erro) é tornar a política desnecessária, e cada vez 

mais necessária a arte”565; “Aliás, tenho escrito mil vezes que o aspecto político é na 

Seara o secundário, e que a sua feição primacial é a cultural e crítica”566; “Àqueles 

porém que não têm partido e que são indiferentes a todas as questões políticas, como eu 

(...)”567. 

Quando, na linha de um São Francisco e de uma Santa Teresa de Ávila568, António 

Sérgio defende o humanismo integral, está a postular um conjunto de argumentos que, 

em última análise, não podem ser dissociados entre si. Argumentos esses que, no fim de 

contas, são oriundos de múltiplas esferas (tais como a religiosa, a política, a social, a 

económica, a pedagógica) e que, na percepção sergiana, não devem ser segmentados. 

Deste modo, quando o ideólogo dos Ensaios tece considerações acerca do humanismo 

integral, objectiva muito especificamente a construção de uma sociedade e realidade 

novas que terá o Espírito como fito primordial. Em último caso, a política, a educação 

ou a economia são meios de preparação de um fim que se anseia espiritual. Nesse fim, o 

Homem ter-se-á assumido enquanto ser objectivo, intelectual e espiritual. 

Poder-se-á afirmar que só a partir do momento em que o indivíduo, cujas 

capacidades intelectuais e espirituais são puros actos, se auto-descobrir como ser 

verdadeiramente racional569 é que se lançam as bases para a realização de uma 

sociedade religiosa, cristãmente religiosa. 

No pensar de António Sérgio, a ideia de Deus surge, então, como Acto, como 

presença (e nunca como substância) de religação do Homem a si próprio, mas também 

do Homem a tudo (o tal fundo) quanto constitui a realidade. Esse Acto, cuja natureza é 

racional, intelectual e espiritual, surge como escopo de toda a actividade humana. 

Contudo, só será plenamente alcançado quando o indivíduo estiver livre de todas as 

amarras sensoriais e materiais que, a todo o instante, o prendem a uma falsa realidade 

(relembramos que, na visão sergiana, a única realidade que existe é a espiritual). Ora, a 
                                                           
565 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 54. 
566 Ibidem, p. 27. 
567 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 52.  
568 Santa Teresa de Ávila (1515-1582) foi uma religiosa e mística espanhola que reformulou a Ordem das 
Carmelitas. 
569 Isto implica saber que todo o processo gnosiológico é um acto de invenção. Em traços muito largos, 
poder-se-á dizer que, em si, os objectos não existem, são meras construções do intelecto, a saber, são 
constituídos por um tecido de relações que as ideias criam. 
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melhor forma humana de realizar tal empreendimento é através do cristianismo. Ou 

melhor, se é preciso que a ideia de Deus seja traduzida para as massas, então, a doutrina 

de Cristo é aquela que melhor servirá aos propósitos divinos. A sociedade racional é, 

deste modo, uma sociedade cristã. 

Por mais que António Sérgio não fosse um cristão de fé, como já antes o 

disséramos, o que é certo é que a sua ideia de Deus (que, no fundo, é uma ideia moral) 

acaba por se incorporar no cristianismo. Pelo exemplo ético, social e cultural que os 

ensinamentos de Cristo concedem à Humanidade, é melhor que Deus 

(independentemente de ser metodológico ou racional) seja representado por eles. O 

Deus da Razão é, pois, um Deus da Moral e do Bem570, um Deus que visa conceder às 

suas criaturas amor, igualdade, fraternidade e democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
570 BRAZ TEIXEIRA, António. Ética, Filosofia e Religião. Estudos sobre o pensamento português, 
galego e brasileiro, Évora: Pendor, 1997, p. 38: “A ideia de Deus que a filosofia de António Sérgio podia 
acolher era, então, a de um Deus imanente, um Deus universal e moral, em verdade e em espírito, 
princípio de unidade, lei interna imanente à inteligência e à consciência do homem, foco do pensar 
universal e cúpula de um edifício puramente intelectual, o Acto dos actos de pensamento objectivo. Deste 
modo, segundo o pensamento sergiano, o único processo de chegar a uma legítima concepção imanente 
de Deus ou do divino como puro inteligível seria a severa reflexão sobre a consciência do homem”. 
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2.3.4 – Democracia Política: a Vontade Geral 

Democracia Social: o Cooperativismo 

 

Para António Sérgio, do ponto de vista político, a Democracia é o regime em que 

são fiscalizados os governos pelos representantes da opinião pública e em que estes 

votam as bases da legislação com o objectivo de alcançar uma igualização social para 

todos os membros da sociedade. Ou seja, enquanto regime político, a Democracia tem o 

escopo de criar uma sociedade sem classes. Por este motivo, aqueles que legislam e 

fiscalizam as bases da sociedade democrática não podem pertencer e representar 

nenhuma classe social em particular, já que o representante de uma dada classe exprime 

a vontade da mesma e não a vontade geral. “Deve portanto existir um juíz, que é o 

representante do interesse geral, [o] da vontade geral”571. 

Pensa o ensaísta, a esse propósito, que a vontade geral não é a vontade do Estado 

nem a soma aritmética das vontades individuais, é antes a vontade de cada ser humano a 

a partir do momento em que toma uma conduta de natureza objectiva, racional e geral. 

É a vontade daquele homem que já subiu do plano biológico ao plano do Espírito, que já 

não é um simples indivíduo e que já tem a consciencialização de ser pessoa. Nessas 

condições tem a capacidade de relacionar a parte com o Todo-Uno, bem como de dar 

primazia a essa vontade geral em vez de se ater apenas à sua vontade individual e 

particular. No fundo, nessa etapa onto-gnosiológica, o ser humano transcende-se da sua 

vontade individual particular para uma vontade que, embora sendo individual, é 

igualmente de pendor geral. É uma vontade dupla: individual e supra-individual. Uma 

vontade que se centra no eu mais básico e egocêntrico do indivíduo, ao mesmo tempo 

que visa ultrapassar-se no sentido de atingir a unidade social. Num tom sintético, 

António Sérgio remata ao escrever que “o que distingue a vontade geral das vontades 

particulares não é um critério quantitativo, mas qualitativo. A vontade individual é 

vontade geral quando é a de um pensamento objectivo, de uma atitude racional e crítica 

[, subordinada ao entendimento das relações sociais]. A vontade geral é a de um homem 

qualquer, sempre que esse homem realmente pensa, [saindo do espaço e saindo do 

tempo, –] isto é, [quando] vê as coisas de uma maneira objectiva, espiritual, do ponto de 

vista do todo-uno de que as coisas particulares só são aspectos; sempre que é a vontade 

                                                           
571 SÉRGIO, António. Democracia. In: ______. Democracia. Diálogos de Doutrina Democrática. 
Alocução aos Socialistas. Cartas do Terceiro Homem. Edição crítica orientada por Castelo Branco 
Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá da Costa e Augusto 
Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1974, p. 87. 
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do eu racional, e não do eu empírico e egocêntrico de qualquer de nós”572. Em termos 

práticos, é, pois, necessário que se obtenham fiscalizadores da opinião pública 

(deputados) que tenham como ânimo essa vontade geral e que não sejam representantes 

da classe produtiva, na medida em que “o interesse de uma classe de produtores é 

oposto ao interesse do consumidor, e o interesse do consumidor é sempre e em tudo o 

interesse geral”573. A Democracia rege-se, então, por linhas cooperativistas. Ser 

democrata, aliás, implica avançar-se nesta direcção e eliminar-se a distinção de classes 

entre capitalistas e trabalhadores (ou entre senhores burgueses e operários). 

Se, no sentido político, como já vimos, a Democracia pretende fiscalizar os 

governos com o objectivo de instaurar a sociedade sem classes, no sentido social, a 

Democracia visa criar um sistema económico inspirado pela vontade geral, que é a 

vontade dos consumidores, no qual se substitui o processo de compra e venda pelo 

processo de distribuição cooperativa. Isto é, abole-se “a actividade para obtenção de um 

lucro e a exploração do homem pelo homem, – tomando como fim único da produção a 

satisfação das necessidades do consumo, idênticas em todos”574. Cabe, portanto, aos 

deputados zelarem politicamente pela Democracia, dando-lhe condições para que se 

possa instaurar plenamente, sem percalços teóricos e com dignidade moral. Por sua vez, 

compete aos consumidores, amparados pelo Governo, fundar uma Democracia social e 

cooperativista, que melhore, no fundo, o dia-a-dia das pessoas. E se esta última, 

enquanto República Cooperativa, “substituindo a hegemonia do produtor pela 

hegemonia do consumidor, estabelece o império da Vontade Geral, e dá plena 

realização à Democracia”575, as duas vertentes (a política e a social) são, por sinal, 

recíprocas: “A instauração progressiva da Democracia social pressupõe instituições de 

Democracia política: mas o perfeito funcionamento da Democracia política pressupõe 

um certo grau de Democracia social, porque o presente regime da venda e compra 

corrompe fatalmente as instituições políticas”576. 

A Democracia que António Sérgio apresenta na sua obra é de carácter idealista e 

crítico, demarcando-se, nesse ponto de vista, das Democracias de natureza materialista 

e passional (às quais dá o nome de jacobinas577). Segundo o autor, nestas últimas “a 

                                                           
572 Ibidem, p. 90. 
573 Ibidem, p. 90. 
574 Ibidem, p. 93. 
575 Ibidem, p. 93. 
576 Ibidem, p. 91. 
577 Ibidem, p. 100: “Ora, essa justiça interior, como sabemos, vem a ser o predomínio da vontade geral do 
indivíduo no pensar e proceder desse indivíduo; e o predomínio da vontade geral significa tomar o 
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justiça pode ser materialmente estabelecida na sociedade por uma conveniente 

organização das instituições político-sociais, feita por indivíduos animados de um certo 

sentimentalismo popular e tribunício, de uma certa expansão de sentimentos altruístas 

(concepção da nossa propaganda republicana)”578, já na primeira, a qual defende, a luta 

contra os males sociais deve radicar na discíplina crítica e na orientação moral. Não 

chega, portanto, realizar-se uma revolução institucional e exterior, é necessário, ao invés 

disso, promover-se uma tranformação de carácter interior em cada homem, ou, pelo 

menos, “da justiça interior do escol dirigente de uma nação”579. Partindo-se destes 

pressupostos, a resolução da crise da Democracia passa por efectuar duas grandes 

mudanças: uma de natureza espiritual e outra de ordem social. A primeira consiste na 

passagem da concepção sentimental, expansionista e materialista da Democracia para 

uma concepção crítica, idealista e auto-reguladora desse mesmo regime político. A 

segunda, por seu lado, resume-se na transição de um sistema económico onde prevalece 

o interesse do produtor para um sistema económico onde domina o intresse comum dos 

consumidores. Do capitalismo salta-se para o cooperativismo: “A ideia que domina 

quem trabalha para um lucro é a de conquistar mercados (expansão, movimento 

centrífugo, imperialista, busca ansiosa da exportação); quem trabalha para satisfazer 

[as] necessidades [de todos] – e só para isso – não pensa em expandir-se sobre os outros 

e à custa dos outros, mas em satisfazer a tendência centrípeta do seu semelhante em 

matéria económica, – e, por troca [de serviços], satisfazer a sua”580. 

Quem tem capacidade para realizar essa reforma social / reforma da mentalidade 

(ou, como afirma António Sérgio, quem dá realidade a uma Democracia) é, pois, o 

homem de espírito crítico, o cidadão de carácter “que consegue dominar os seus 

próprios nervos e que sabe opor aos variados poderes (pelos seus juízos) uma resistência 

pacífica, obstinada, lúcida”581. Por este motivo, crê o ensaísta que tal revolução não é 

tão-só um golpe instantâneo (e extemporâneo) que se aplica no presente e que passa a 

ser válido para os tempos futuros, sem precisar de ser fomentado e actualizado. 

Contrariamente, e tal como defendia o seu herói Antero de Quental, Sérgio está 

convicto de que essa mutação é um compromisso e uma acção ético-moral do indíviduo 

                                                                                                                                                                          

indivíduo uma atitude crítica e objectiva, uma atitude de concentração e de autodomínio, de interioridade 
e de reflexão centrípeta, em oposição à atitude expansiva, desbordante, centrífuga, que caracteriza o 
democrata passional e materialista, a que temos dado o nome de jacobino”. 
578 Ibidem, p. 99. 
579 Ibidem, p. 99. 
580 Ibidem, pp. 100-101. 
581 Ibidem, p. 103. 
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para todo o sempre consigo próprio e com a sociedade na qual vive e ajuda a formar. 

Trata-se, assim como demonstrámos no capítulo anterior da tese, de um socialismo 

eterno, tão ao modo anteriano, tão ao modo evangélico. Até porque num dos Diálogos 

de Doutrina Democrática, através do interlocutor “Libertário” (um alter-ego de Sérgio), 

o ensaísta afirma que “a democracia, afinal, é a tradução política do Evangelho”582. E 

nesse sentido, os objectivos que se visam implantar são aqueles que não descuram “a 

realização da cultura crítica, da disciplina do homem pelo seu próprio intelecto, da 

concentração [do espírito] e da mesura ética, da lucidez, [da objectividade,] do 

movimento centrípteto, – em suma, da vontade geral, – no ânimo de cada um de 

nós”583. Este sistema de ideias, este ideal democrático é eterno porque deriva da 

estrutura da consciência humana. A razão indica os fins supremos da Democracia de 

uma vez para sempre, enquanto que a experiência, paulatinamente, vai aperfeiçoando os 

meios para que ela se efective na sua plenitude e integridade. 

Foi por não ter consolidado estas bases críticas e morais que a Democracia da 1.ª 

República, segundo Sérgio, não se sustentou. Afinal, “se a nossa República teve uma 

história triste, foi por ter sido fundada por gente demagógica, que não fazia a mais 

pequena ideia dos fundamentos morais e dos alicerces económicos de tão rudimentar 

democracia”584. O autor manifesta-se ainda de uma forma mais radical quando escreve 

na Seara Nova, em 1925, que o mal “das democracias latinas, é que não foram 

racionalistas, como logicamente deviam ser”585. Isto é, o mal de Portugal é não ser um 

país culto586 – é  ter mentalidade de bárbaro587 – e  seguir a politique d’abord em vez da 

morale d’abord, tal como justifica, em 1929, também na Seara Nova, numa 

                                                           
582 Idem. Diálogos de Democracia Democrática. In:______, Democracia. Diálogos de Doutrina 
Democrática. Alocução aos Socialistas. Cartas do Terceiro Homem, p. 7. 
583 Idem, Democracia, p. 103. 
584 Idem, Diálogos de Democracia Democrática, p. 6. 
585 Idem, Explicações ao Ex.mo Sr. Professor Martinho Nobre de Melo sobre as Doutrinas Morais dos 
meus Ensaios, Conclusão, p. 36. 
586 Idem, Idealismo e Realismo. “Morale d’abord” e “Politique d’abord”, pp. 293-294: “Não 
pertencemos, porém, a um país culto; e o mais necessário, precisamente, é convencer o país de que não 
tem cultura, e de que precisa de partir desta verdade triste para sair do atoleiro em que está metido – e em 
que pretende mantê-lo por todos os meios (jornalismo, livro, tribuna, cátedra) uma turba de falsos 
intelectuais”. 
587 Idem, Explicações ao Ex.mo Sr. Professor Martinho Nobre de Melo sobre as Doutrinas Morais dos 
meus Ensaios, Conclusão, p. 37: “A minha tese é a seguinte: salvas raríssimas excepções (cinquenta ou 
sessenta, digamos nós) os portugueses que sabem ler (e tanto vermelhos como azuis; com muito talento 
ou sem talento; com o grau de doutor ou sem ser doutor) revelam todos mentalidade de bárbaro. O pensar 
do bárbaro é desconexo, caprichoso, emotivo, sem jerarquias; não tem exigências de arquitectura lógica, 
de perfeita ordem intelectual; não sofre a sede de clareza máxima; não define, não limita, não encadeia e 
não constrói; busca argumentos de autoridade (...)”. 
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controvérsia com o Professor Cabral de Moncada588: “Isto quer dizer, em primeiro 

lugar: morale d’abord. Tudo deve vir depois da moral, – tudo: «todas as outras coisas 

vos serão acrescentadas»: a política, e tudo mais. Morale d’abord. Política depois. Mas 

não só isso: todas as outras coisas nos deverão vir acrescentadas. Acrescentadas. Isto é: 

que não só tudo deverá vir depois, senão que tudo isso que virá depois – deverá vir 

depois  como simples efeito, como consequência, como acrescento, – da pura realização 

da lei moral. Seguir a moral na maior plenitude, e nada mais”589. Sérgio lança, então, 

nos seus Diálogos de Doutrina Democrática, uma solução para o abismo político-social 

a que Portugal foi votado pela 1.ª República e pelas ditaduras sucedâneas, nas quais o 

ideal democrático foi completamente postergado: revolucionar a sociedade, 

reformando-a. No seu ponto de vista, “só atacam o ideal democrático os que não têm 

bastante inteligência – ou bastante generosidade – para verdadeiramente o 

compreenderem. Em vez de tentar um violento esforço para abolir o ideal da 

democracia – ideal de que os mais nobres dos seres humanos jamais se resignarão a 

desisitir, ideal homogéneo como o da religião cristã, de que [tu]590 te apresentas como 

sendo adepto, – antes todos se houvessem unido para reformar os órgãos 

convenientemente, segundo a ideia que exprimiste há pouco: revolucionar as coisas, 

reformando-as”591. 

Refazer uma sociedade, direccionando-a no sentido da Democracia, é tarefa para 

todos os homens de boa vontade e acima de tudo para aqueles que têm que assumir e 

protagonizar uma governação excepcional. Excepcional e breve, curiosamente. A esse 

propósito, afirma o ideólogo dos Ensaios que “não é a existência, em si do que chamo 

uma governação excepcional, com férias de uns meses ao parlamento, o que repugna 

aos partidários da democracia social. O ponto, para mim, está no espírito que animar 

essa governação excepcional, na finalidade que se propuser. Tal espírito, em meu 

parecer, não deve ser o da direita, mas o da esquerda; tal finalidade, para nós, deve ser a 

de assegurar para os dias futuros um funcionamento melhor da democracia política, e 

lançar as bases criadoras da democracia social, sem a qual a democracia política estará 

sempre em perigo de se perverter”592. António Sérgio crê, deste modo, que a 

Democracia só se instituirá se for congraçada por um regime republicano de esquerda, 

                                                           
588 Luís Cabral de Moncada (1888-1974) foi um professor e jurista que se dedicou à Filosofia do Direito. 
589 SÉRGIO, António, Idealismo e Realismo. “Morale d’abord” e “Politique d’abord”, p. 300. 
590 Vf. Idem, Diálogos de Democracia Democrática, p. 10. O interlocutor “Libertário” está a referir-se ao 
seu dialogante “Estadista”. 
591 Ibidem, p. 10. 
592 Ibidem, p. 11. 
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no qual se preservará a liberdade, se democratizará a vida pública no seu conjunto, se 

fiscalizará o governo pelo povo e se criticará a autoridade593 (por mais que se lhe 

respeite e se lhe obedeça). Ademais, terá que dar prioridade à justiça social, terá que 

visar a “elevação dos homens pobres”594. É neste ponto, tal como já discutimos 

anteriormente, que a Democracia, enquanto regime político, se associa ao cristianismo. 

O que não havíamos reflectido, no entanto, é que é igualmente nesse aspecto que a 

Democracia se deveria unir ao Catolicismo. Tal como Sérgio propõe nos seus Diálogos 

de Doutrina Democrática. A questão deve ser mediada da seguinte forma: o 

catolicismo, enquanto doutrina espiritual, é uma religião e não deverá ser relacionada às 

cores políticas da esquerda e da direita. Todavia, pensa o nosso ensaísta que isso não 

implica que não haja ideários políticos compatíveis com a moral cristã (e católica) – 

“mas essas são, precisamente, as doutrinas da esquerda”595. Acrescenta o autor a esse 

respeito que “se a maioria dos católicos dos países latinos seguem a política da direita, 

não o fazem por motivos religiosos: fazem-no, sim, por conveniências plutocráticas e 

materiais, em contrário do espírito da religião verdadeira, da pura doutrina do 

Evangelho. Fazem-no tão só como homens ricos, ou então como adictos ao capitalismo, 

e não como religiosos. No espírito desses maus católicos, a religião é um «freio» para 

subjugar o povo; é um simples antemural dos seus interesses [e dos interesses do 

capitalismo, a que estão ligados (...)]”596. Se, a princípio, Sérgio afirma que “o 

catolicismo, em sua doutrina, deve ser considerado como uma religião; e, como tal, nem 

será da direita nem será da esquerda”597, no fundo, julga que o cristão e o católico 

verdadeiros deverão ter uma orientação política esquerdista598. Em resumo, “o 

verdadeiro religioso não pode ser senão democrata. Os corolários políticos do 

cristianismo estão logicamente na ala esquerda; e se há católicos da direita, são-no por 

infidelidade ao Evangelho, por um imenso acto de jesuitismo”599. 

                                                           
593 Não nos esqueçamos, a esse propósito, que António Sérgio só considera a autoridade se ela se 
constituir como um meio para se atingir a liberdade. Vf. Ibidem, p. 21: “Ora, qual é o maior bem duma 
pessoa, dum ser espiritual? Esse maior bem é a liberdade. A autoridade só se justifica, pois, quando é um 
meio para a liberdade”. 
594 Ibidem, p. 11. 
595 Ibidem, p. 13. 
596 Ibidem, p. 13. 
597 Ibidem, p. 12. 
598 Ibidem, p. 13: “Um católico, pois, que empreenda uma obra de verdadeira esquerda, não é um político 
das direitas a realizar uma faina de esquerdismo, como tu pretendes: é sim das esquerdas, como todos os 
demais esquerdistas. Da esquerda em política, e católico em religião. Em todos os países, actualmente, há 
[homens] católicos na ala esquerda. O senhor Bispo do Porto, por exemplo. Esses sim, que são fiéis ao 
espírito do Cristianismo; esses sim, que são sinceros”. 
599 Ibidem, p. 19. 
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Acredita António Sérgio, ao fim e ao cabo, que a Democracia não está dissociada 

da Religião (e do Cristianismo em específico). O papel dos democratas deverá ser, aliás, 

o da pacificação religiosa. Bem como o do restabelecimento político, acrescentamos 

nós. Ou mesmo o da apaziguação político-religiosa. Relembramos que à época em que 

estes diálogos foram publicados pela primeira vez (em torno de 1933), foram 

censurados pela polícia de António Salazar600. O mote que levou a tal captura prendia-se 

com o facto deles revelarem a tensão e a interacção vividas entre o Estado e a Igreja, 

entre o Poder Governativo e a Religião – “E os que são anti-religiosos, são-no tão só 

como resposta instintiva, emotiva, natural, irreflectida, à fúria reaccionária dos maus 

católicos (que são a maioria, pois não é verdade?). A pacificação religiosa – graças à 

cordura e boa vontade de uma grande parte dos democratas – tende a fazer-se no fim de 

algum tempo; mas os católicos, no primeiro ensejo, traem os democratas que lhes não 

são adversos e apunhalam pelas costas a Democracia. Em Portugal, os democratas 

benignos com a religião católica têm sido os caluniados com mais vileza pelos grandes 

jornais que se dizem católicos. Por via de regra, vem destes a iniciativa do estado de 

guerra”601. Sérgio fora ele próprio ofendido por estas calúnias, ao mesmo tempo que 

sentiu, na sua pele, o friúme desse estado. A ausência da liberdade. Por esse motivo, crê 

que a liberdade condiciona e implica tudo. E por ela vale lutar irrestritamente –

“Agradeço ao destino, por minha parte, o ter-me feito viver num momento histórico em 

que cumpre defender a Liberdade [contra gente estúpida que não sente o preço]”602. 

Tendo como modelo a missão cristã, que tem como principal objectivo a 

libertação do ser humano, a liberdade dos oprimidos603, assim a Democracia deverá 

impor-se num registo de extinção da autoridade: “A função do homem de autoridade 

deve ser trabalhar por se tornar dispensável, e aos que se apegam ao gosto de exercer o 

seu tenho-os eu na conta de desequilibrados mentais”604. No fim de contas, a 

Democracia instaurar-se-á a partir do momento em que cada homem for patrão de si 

mesmo no campo moral, económico e político. O desaparecimento do patronato pode 

conduzir à anulação do Estado. Embora não necessariamente. Porém, Sérgio crê que o 

Estado é uma instituição caduca e que, nesse sentido, se deve deixar inutilizar e 

desaparecer com o objectivo de dar lugar à Sociedade Cooperativa, à Democracia dos 

                                                           
600 António Salazar (1889-1970). 
601 Ibidem, pp. 13-14. 
602 Ibidem, p. 22. 
603 Vf. Ibidem, p. 22: “Libertar, por excelência, é que é a verdadeira missão divina”. 
604 Ibidem, p. 22 



166 
 

Consumidores. Para tal, o ensaísta, enquanto democrata, pretende “suprimir a luta das 

classes pela supressão gradual das próprias classes, e [anular] o antagonismo dos 

produtores traçando a perspectiva da Economia sob o ponto de vista do consumo, 

dominada pelas exigências do consumo, e não sob o ponto de vista da produção, como é 

próprio do capitalismo. Subordinar a categoria de produtor à categoria de consumidor, 

vem a ser, afinal, subordinar a categoria de produtor à categoria de cidadão. É essa a 

obra da Democracia. O consumidor, como vês, é o equivalente económico do cidadão. 

O cidadão é o consumidor dos serviços públicos”605. 

A sociedade sem classes que António Sérgio almeja é diversa daquela que Karl 

Marx defende na sua obra. Destacámos já, no capítulo anterior, as críticas que o ensaísta 

português teceu à ideologia do filósofo alemão. Contudo, não démos relevância 

suficiente à problemática da sociedade sem classes. Divergindo dos pressupostos 

marxistas quanto a este assunto, Sérgio crê que a igualização das classes tem um 

propósito moral e espiritual e não um sentido meramente social e económico como o 

materialismo histórico e dialéctico propõe, não obstante saibamos que tal doutrina 

também tem intenções de outra ordem, isto é, também tem aspirações éticas e 

metafísicas. De todo o modo, e apesar de António Sérgio negar o capitalismo (tal como 

os marxistas e os comunistas o fazem), não acredita que a sociedade ideal, aquela que 

não distingue e segrega os seus membros em classes (todos são igualmente 

consumidores), assente no materialismo e na incorporação da Sociedade pelo Estado. 

Até porque, tal como já escrevemos anteriormente, o ensaísta ambiciona o fim da 

entidade estatal e não lhe concede, por esse motivo, grandes créditos para o futuro – 

“Disseste já, se bem me recordo, que sempre que o Estado interveio demasiadamente 

«esterilizou as iniciativas, sobrecarregou-se de funcionários, agravou desmedidamente 

as despesas e os impostos, diminuiu a produção, delapidou grandes somas de riqueza 

privada, restringiu a liberdade individual, tornou-se pesado, insuportável, inimigo da 

nação». Não sei se pretendias descrever a Rússia; mas descreveste ao mesmo tempo a 

Itália, e todos os Estados do universo que pretendem incorporar a sociedade, segundo o 

plano que nos apresentas. O Estado comunista, claro, pretende também incorporar a 

Sociedade; mas o «Estado Novo» capitalista pretende também incorporá-la, e todas as 

incorporações nos parecem más”606. Porque visam, segundo Sérgio, apenas o lucro e a 

ampliação dos bens, esquecendo-se, na maioria das vezes, da vida moral e espiritual do 

                                                           
605 Ibidem, pp. 66-67. 
606 Ibidem, p. 67. 
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trabalhador. Para que esta possa ser preservada é necessário que o indivíduo tenha 

liberdade e que, ao mesmo tempo, tenha a oportunidade de participar na direcção 

económica, pois só assim conseguirá inverter o processo do capitalismo através da 

supressão do objectivo do lucro. Ora, aparentemente, isso só é possível através da 

implantação da Democracia Cooperativa.  

As questões que António Sérgio coloca relativamente ao capitalismo e à abolição 

da propriedade privada parecem resvalar, num certo sentido, para uma perspectiva 

comunista. Afinal, nega-se a doutrina capitalista607, apela-se para uma distribuição 

igualitária dos bens e para uma vivência social comunitária. Todavia, o ensaísta é 

peremptório quanto à possibilidade dessa aproximação: “Distingamos. O comunista, 

como sabes, ataca toda a espécie de propriedade privada; o colectivista, esse, 

unicamente ataca a propriedade privada dos bens que são meios de produção. O 

colectivista, portanto, deixa-te ser dono da tua casa, onde tu habitas; mas não te deixa 

ser dono daquela fábrica, com as máquinas e instrumentos que ela contém. A extensão 

do princípio cooperativo não pode levar ao comunismo; mas aproxima-nos do 

colectivismo. Um colectivismo, porém, sem estatismo; feito pela iniciativa dos 

consumidores, fora do Estado, se bem que auxiliado pelo mesmo Estado. A Democracia 

Cooperativa mantém, portanto, a propriedade daqueles bens que foram adquiridos pelo 

trabalho, e de que o indivíduo pode gozar; mas não a dos bens que rendam dinheiro à 

custa do trabalho dos outros homens. Os bens que são meios de produção devem ir 

entrando para as cooperativas, para o conjunto dos trabalhadores”608. É por esta razão 

que Sérgio não caracteriza a sua política económico-social de comunista mas, ao invés, 

de colectivista ou comunitarista. Mas não só. Cremos que o filósofo tem um apelo 

religioso e metafísico de tal ordem que o não deixava enveredar por searas comunistas. 

Pelo esquerdismo sim (ou pelo socialismo liberal609), mas pelo comunismo não – um  

esquerdismo que é particularizado pelo viés cristão, pela ideia de civilização cristã, mais 

concretamente. Não se trata tão só de acreditar que a Democracia, enquanto tal, se 

estatui, em última análise, no suposto legado espiritual e comportamental de Cristo, 

mas, por sua vez, em traçar o regime democrático por um prisma que valoriza a ideia de 

civilização interior que o cristianismo explora, no qual virtudes como verdade, 

                                                           
607 Ibidem, p. 72: “Não queremos suavizar o capitalismo: queremos simplesmente asfixiá-lo (asfixiá-lo, 
repito, construtiva e serenissimamente, e tomando como ponto de partida a própria sociedade 
capitalista)”. 
608 Ibidem, p. 69. 
609 Ibidem, p. 67: “Por isso, e por outros motivos, nos chamamos socialistas liberais”. 
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fraternidade, igualdade e amor ao próximo são verdadeiramente enaltecidas. Não só 

isso, no entanto. Sérgio radicaliza essa relação a partir do momento em afirma que “a 

nossa ideia de civilização é de natureza francamente cristã, interior, dinâmica, 

racionalista. Está do nosso lado, acredita, o verdadeiro espírito religioso. Cristo, se 

voltasse ao mundo, estaria connosco; estaria connosco São Francisco de Assis. Nós 

continuamos a revolução cristã. A Democracia, levada pela Cooperativa para o campo 

específico da vida económica, é a forma social do Cristianismo”610. 

O seareiro está pois convecido, pelas razões expostas, de que a democracia 

racional e cooperativista pode levar adiante os propósitos sociais do cristianismo. 

Contudo, quando tece considerações deste teor, Sérgio serve-se de substantivos como 

“eterno, “espírito” ou “religião” para completar os seus pensamentos, levando-nos a crer 

que, para além da dimensão social, há igualmente uma vertente espiritual, religiosa e 

metafísica (talvez mesmo mística) nas intenções da Democracia. Se assim não fosse, 

Sérgio não teria o atrevimento de escrever que “os verdadeiros princípios da democracia 

mantêm-se no plano do que é eterno. Ninguém suponha que destruiu o Espírito. O 

maquiavelismo é uma habilidade política: a Democracia, porém, tem o carácter de uma 

religião. A «mística democrática», como disseste já. E disseste bem. Se Deus é espírito 

(como afirma Cristo) é bem por Deus que combatemos nós”611. 

A Democracia que António Sérgio equaciona é uma democracia ideal que assenta 

no primado da razão e do espírito, porém, não cremos que ignore a importância da 

sensibilidade e da matéria, por mais que se defina anti-materialista. Afinal, o seu grande 

escopo é a melhoria da vida social, económica e cultural das pessoas, por meio do 

estabelecimento do cooperativismo. E, nesse sentido, tal como já discutímos neste sub-

capítulo, não há motivos para questionamentos duvidosos ou para formulações dualistas 

na relação entre sensibilidade-razão ou matéria-espírito que o autor estipula na sua obra 

acerca da Democracia. De qualquer maneira, uma das definições mais emblemáticas 

que dá em torno dessa temática envolve precisamente essa polaridade: “A doutrima 

democrática é a que nasceu segundo o espírito; perseguem-na os que nasceram segundo 

a carne”612. 

 

 

                                                           
610 Ibidem, p. 73. 
611 Ibidem, pp. 74-75 
612 Ibidem, p. 81. 



169 
 

CAPÍTULO 3 

 

A Metafísica de António Sérgio: Religião, 

Racionalismo Místico e Uno Unificante 

 

3.1 – Sérgio continuador de Lagneau 

 

Para além dos autores que António Sérgio cita, em 1915, na sua Autobiografia e, 

em 1938, na Seara Nova, como sendo essenciais para a formação da sua genealogia 

intelectual, cremos existirem outros que, mesmo não tendo aí sido referidos, necessitam, 

ou por constarem da sua biblioteca pessoal ou por afinidade temática, de ser 

mencionados nesta tese. A esse respeito, concordamos com Mário Sottomayor Cardia613 

quando lança os nomes do fisiólogo Claude Bernard614, do matemático Antoine 

Augustin Cournot615 e do cientista Jules Henri Poincaré616. No entanto, a nossa 

concordância é ainda maior quando refere os filósofos Charles Renouvier617 e Jules 

Lagneau618. Os primeiros são fundamentais para a inclinação matemática e científica de 

Sérgio e os segundos para o desenvolvimento do seu idealismo e do seu criticismo. Mas 

não só. Autores como Renouvier e como Lagneau (sobretudo este último) poder-lhe-ão 

ter recordado a importância do aprofundamento dos conceitos de Absoluto e de Deus, 

por exemplo. 

Quase contemporâneo de António Sérgio, Charles Renouvier – pensador 

neokantiano –, defende, na sua obra, o valor do idealismo e do neocriticismo para a 

reestruturação da Filosofia. Pela terminologia usada, pelas condições hermenêuticas 

                                                           
613 CARDIA, Mário Sottomayor. António Sérgio ou o mentalismo relacional. AAVV, António Sérgio: 
Pensamento e Acção, vol. I, p. 261: “A saber: do positivismo metafísico ou espiritualista (como o de 
Antero ao idealismo crítico ou epistemológico (como o de Charles Renouvier, ou de Claude Bernard, ou 
de Augustin Cournot, ou de Henri Poincaré, ou de Jules Lagneau, ou de Léon Brunschvicg)”. Mário 
Sottomayor Cardia (1941-2006) foi um jornalista, político e professor que esteve ligado ao Partido 
Comunista Português e ao Partido Socialista Português. Foi Ministro da Educação e Investigação 
Científica no 1.º Governo Constitucional (1976-1978) e Ministro da Educação e Cultura no 2.º Governo 
Constotucional (1978). 
614 Claude Bernard (1813-1878) foi um médico e fisiologista francês. 
615 Antoine Augustin Cournot (1801-1877) foi um filósofo e matemático francês. 
616 Jules Henri Poincaré (1854-1912) foi um físico, matemático e filósofo francês. Destacou-se na área da 
filosofia da ciência. 
617 Charles Renouvier (1815-1903) foi um filósofo francês, neokantiano, que se dedicou ao idealismo e ao 
neocriticismo. 
618 Jules Lagneau (1851-1894) foi um filósofo e professor francês que leccionou na Escola Normal 
Superior de Paris. Deixou publicado, entre outros escritos: Simples notes pour un programme d'union et 
d'action (1892) e De l'existence de Dieu (1925). 
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expostas e pelos objectivos propostos, julgamos que António Sérgio, no que concerne à 

temática do neokantismo e do idealismo crítico, teve acesso ao texto Les Dilemmes de 

la Métaphysique Pure619. O próprio ensaísta chega a realçar a importância de Renouvier 

para o adensamento da sua filosofia no texto Ciência e Educação: “Não faltavam com 

efeito faúlhas de rescaldo, espíritos iniciadores que, quando ventos favoráveis se 

levantassem, aurorariam a reacção, – isso a que se chamou o «espírito novo», o 

«movimento idealista» (a que se daria [acaso] com mais rigor o nome de «metafísico-

construtivista»). Vacherot620, Paulo Janet621, Júlio Simon622, Rémusat623, Franck624, 

Bouillier625, Caro626, Nourrisson627, não haviam deixado de defender em França o 

idealismo e o espiritualismo; Renouvier nos seus Ensaios (1854-64), mais tarde na 

Crítica Filosófica (1872-89), combatia o evolucionismo e o positivismo com vigor 

infatigável, com profundidade, com persistência, procurando uma síntese do homem e 

do mundo em que o primeiro papel coubesse ao homem, e destruindo o culto 

supersticioso da ciência mal compreendida”628. Contudo, para além de ter lido 

Renouvier, estamos convictos de que o nosso ensaísta estudou ainda com mais fervor os 

livros De la Métaphysique629 e De l’existence de Dieu630 do filósofo francês Jules 

Lagneau. Afinal, parece-nos existir, relativamente a determinados conceitos e aspectos, 

mais do que uma concidência nomenclatural entre o filósofo de Metz e o pensador 

damanense . 

Na obra de 1925, De l’existence de Dieu, publicada já post-mortem, Jules 

Lagneau – faleceu quando Sérgio tinha apenas onze anos – aprofunda as noções 

fundamentais do seu pensamento expostas nos primeiros escritos. De todo modo, é um 

livro essencial para quem, tal como António Sérgio, estava interessado nas condições, 

                                                           
619 RENOUVIER, Charles. Les Dilemmes de la Métaphysique Pure. Paris: Félix Alcan Editeur, 1901. 
620 Étienne Vacherot (1809-1897) foi um filósofo francês. 
621 Paul Janet (1823-1899) foi um professor e filósofo francês que leccionou na Sorbonne. 
622 Jules Simon (1814-1896) foi um político e filósofo francês. Chegou a ser Primeiro Ministro da França 
nos anos de 1876-1877. 
623 Charles de Rémusat (1797-1875) foi um político e escritor francês. 
624 Adolphe Franck (1809-1893) foi um filósofo francês que se dedicou à filosofia espiritualista e judaica. 
625 Francisque Bouillier (1813-1899) foi um professor e filósofo francês. Publicou: Histoire et critique de 
la révolution cartésienne (1842), Du principe vital et de l'âme pensante (1862), Du plaisir et de la 
douleur (1865) e La vraie conscience (1882). 
626 Elme-Marie Caro (1826-1887) foi um filósofo francês. Editou: L'Idée de Dieu (1864), Le Matérialisme 
et la science (1868) e Le Pessimisme au XIX' siècle (1878). 
627 Jean-Félix Nourrisson (1825-1899) foi um professor e filósofo francês que deixou uma enorme obra 
publicada sobretudo na área da filosofia moderna. 
628 SÉRGIO, António, Ciência e Educação, p. 104. 
629 LAGNEAU, Jules. De la Métaphysique.  Paris: Revue Philosophique, 1880. Neste escrito, Lagneau 
tece uma crítica impetuosa a Aristóteles, elogia Platão e faz uma apologia do idealismo. 
630 Idem. De l’existence de Dieu. Paris: Librairie Féliz Alcan, 1925. 
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nos limites e na problemática da teoria do conhecimento. Para além disso, apresenta-se, 

no cerne da produção dos idealistas e criticistas finisseculares, pioneiro no que diz 

respeito à reflexão acerca do Espírito e de Deus – provavelmente foi também por isso 

que o filósofo francês agradou ao nosso seareiro. Sobre a ideia de Deus, caracterizando-

a de Absoluto, dirá até que não é algo transcendente, mas antes algo que é imanente a 

nós próprios, tal como definiu o seu mestre Kant: “Autrement dit, ce que Kant a 

vraiment découvert, c’est cette vérité que l’absolu ne peut être qu’imannent à nous-

mêmes”631. Para além disso, Deus, enquanto Absoluto, é igualmente um princípio 

imanente do Bem: “d’atteindre Dieu, non comme un principe extérieur ayant organisé la 

nature en vue de l’accord de la moralité et du bonheur, mais comme le principe 

immanent du bien”632. 

António Sérgio não poderia concordar mais com estes pressupostos de 

Lagneau.Também o homem dos Ensaios, como à frente discutiremos, postulava um 

Deus imanente, princípio do Bem: “A fim de aclarar o problema, lembrarei que o Gide 

(como por ele próprio o sabemos) partiu da compressão e da rigidez puritana, de certos 

surdos conflitos e da desarmonia interna, do constrangimento e do dogma, de uma 

educação autoritária e muito estreitamente burguesa, do medo ao pecado e da heteromia 

moral, de um Deus transcendente que é o julgador dos que pecam, – tudo isso com a 

correlativa necessidade psíquica de se ser a princípio dissimulado e ingenuino, e mais 

tarde a de se emancipar, a de se evadir de tal cárcere, para conseguir ser autêntico, 

sincero e ágil: ao passo que o meu início foi logo de liberdade e humanismo, logo o 

pendor para a imanência633, – sem a noção de pecados, de contas a dar, de castigos, sem 

nehuma aceitação de qualquer tese teológica, sem Céu, sem Inferno, sem Diabo, sem 

Deus, sem ‘personagens contraditórias’ a conflituar dentro em mim, sem sombra de 

precisão de ser reservado ou fingido, sem contendas comigo ou com os parentes 

próximos, sem ameaças, sem ritos, sem constrangimentos, sem dogmas, aparecendo 

diante de mim o exemplar do outro-eu (o do companheiro, o do sócio) na figura de um 

pai que era a benevolência em pessoa”634. 

É a dicotomia dos conceitos real / ideal uma das problemáticas que António 

Sérgio mais reconhece na obra de Jules Lagneau. Para o filósofo oitocentista francês, 

anteriormente a toda e qualquer experiência, há um acto primeiro ou primitivo em que  

                                                           
631 LAGNEAU, Jules, De l’existence de Dieu, p. 28. 
632 Ibidem, p. 42. 
633 Sublinhado nosso. 
634 SÉRGIO, António, Notas de Esclarecimento, Jan.-Jul. 1950, p. 27. 
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o ideal se coloca como real, ou seja, o ideal é a verdadeira realidade. No fundo, o acto 

primeiro da natureza do pensamento, acto do qual depende a ideia da lei universal, é 

aquele em que o Absoluto se coloca a si mesmo, ou seja, em que o Absoluto se põe na 

condição de ser. Mais ainda, “cet acte est la position de l’identité de l’idéal e du réel”635. 

De qualquer forma, Lagneau esclarece que o ideal é um produto da liberdade, 

porventura é até a liberdade ela mesma. 

À medida em que vamos interpretando a dialéctica real / ideal exposta por 

Lagneau na sua obra, vamo-nos confrontando, curiosamente, com um conjunto de 

categorias que também são afins ao pensar de Sérgio.Uma delas é a pure action. O 

nosso ensaísta refere-se, aliás, ao Acto-Puro. A esse respeito, afirma o filósofo francês 

que “pour que quelque chose soit, qu’il existe préalablement une vérité de cette chose, 

une loi du vrai: il faut encore qu’au-dessus de cette loi, dont l’application doit constituer 

la vérité, existe une pure action qui la pose, et qui pose aussi par elle la matière à 

laquelle elle s’applique. D’autrepart, cette pure action ne se conçoit pas sans une loi, 

une forme, qui soit son être et qui à son tour suppose une nature”636. Ora, esta pura 

acção não é outra coisa do que o pensamento puro (la pure pensée637), o qual consiste 

em afirmar  a identidade dos termos do entendimento e da relacionação mental. Além 

disso, é ele que confere a unidade e a verdade ao conhecimento humano, fazendo com 

que tudo seja necessário, absoluto e ideal. Essa unidade não é, pois, estritamente 

intelectual, tal como se poderia pensar a priori. É, simultaneamente, intelectual e 

sensorial : “dire en effet q’une proposition comme celle-ci: «la neige est blanche» est 

vraie, cést dire qu’elle est vraie pour tous les esprits, c’est-à-dire qu’elle exprime dans 

une forme particulière leur unité. Mais cette unité se décompose en deux parties, leur 

unité intellectuelle et leur unité sensible”638. 

O conhecimento estatui-se, desta forma, a partir da consagração e do enlace da 

unidade intelectual com a unidade sensível, todavia, aquilo que somos na realidade e o 

que nos é permitido conhecer é superior a essa relação. Em aparência, é pressuposto 

sermos e conhecermos apenas as sucessões de actos e de sentimentos que vão 

ocorrendo, contudo, há uma realidade universal, da qual participamos, que nos define e 

nos engloba. Ao fim e ao cabo, é a relação que o Homem estabelece com o todo 

                                                           
635 LAGNEAU, Jules, De l’existence de Dieu, p. 73. 
636 Ibidem, p. 81. 
637 Vf. Ibidem, p. 81. 
638 Ibidem, p. 83. 
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absoluto (tout absolu639) que lhe permite resolver e compreender a sua existência 

individual. Até porque, em razão, “nous ne pouvons être véritablement que si, comme 

indivus, nous ne sommes que pures apparences, tandis que notre vraie réalité consiste 

dans ce qu’il y a en nous d’universel, et qui se retrouve dans tous les autres”640. Sobre 

esse aspecto, Sérgio escreveu: “Nada existe em absoluto senão o todo e a unidade do 

todo, e compreender uma coisa é ver as relações que ela tem com um todo de que for 

parte, de que é um aspecto. Para compreender uma coisa a primeira condição é sair dela 

para a ver do ponto de vista desse todo, em que ela está compreendida”641. Ainda a 

propósito do dualismo real / ideal, António Sérgio escreveu nas Considerações sobre o 

Problema da Cultura que “o que quis, foi só lembrar-vos de maneira precisa que aquilo 

mesmo que no mundo exterior nos parece a essência da realidade – o essencialmente 

externo no que é externo – existe unicamente no nosso pensar, porque só afinal na 

actividade pensante pode ser o espaço aquilo que [ele] é: um todo que é dado 

anteriormente às partes (como mostra o dialéctico) e que por essas partes é dividido, 

mas não constituído pelas mesmas partes. O realíssimo das coisas será pois a extensão; 

mas... sucede que a única extensão concebível vem a ser finalmente a extensão «como 

ideia»”642. 

Define a filosofia de Jules Lagneau – que amparará, indiscutivelmente, António 

Sérgio em muitos dos seus momentos reflexivos – que o acto da Razão, enquanto 

movimento puro, nunca se realiza plenamente, ao invés, é um acto progressivo e 

dialéctico que se constrói e recria pela inteligência e pela vontade. Nesta perspectiva, o 

acto e o resultado do conhecimento consistem na absoluta identidade daquilo que 

conhecemos, ou melhor, são a distinção, no particular, do efeito do universal. Esse 

mesmo particular realiza, a cada instante, o universal ele próprio: “la science porte sur 

l’universel, mais suppose le particulier; elle porte sur l’universel dans le particulier”643. 

Não obstante, o acto de pensar ou a formação do pensamento em si é sempre, 

necessariamente, um exercício de divisão e decomposição, ainda que o autor De 

l’existence de Dieu afirme que “l’être vrai que toute pensée exprime lui est antérieur; 

                                                           
639 Vf. Ibidem, p. 89. 
640 Ibidem, p. 89. 
641 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 29. 
642 SÉRGIO, António, Considerações sobre o Problema da Cultura, p. 31. 
643 LAGNEAU, Jules, De l’existence de Dieu, p. 112. 
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c’est l’unité dont elle part, unité qu’elle décompose ensuite en y voyant la nécessité, et 

que, dans l’acte moral, elle reconstruit”644. 

A intenção de Jules Lagneau é criar uma filosofia idealista que valorize o sentido 

da realidade. E, nesta perspectiva, ela apresenta-se diversa daquelas que representam a 

realidade como uma categoria mais prosaica: no fundo, a realidade é exterior à 

existência. Para o filósofo francês, todavia, a verdadeira realidade (e/ou idealidade) – 

isto é, o pensamento absoluto / espírito absoluto (l’esprit absolu645) – não pode ser 

extrínseco ao mundo e aos espíritos. É-lhes, pelo contrário, imanente. Deste modo, a 

doutrina lagneauniana trata de um imanentismo ou de uma imanência do universal, do 

ideal e do racional. 

Desenganemo-nos de pensar, todavia, que uma filosofia desta natureza não 

postula uma ideia de Deus. Para Lagneau, aliás, Deus é a realidade absoluta, a realidade 

do qual tudo depende e que, em si, não deriva de nada. Mas, num sentido, pode ser 

definida pela ideia de liberdade: “En définitive, nous devons concevoir Dieu comme la 

pure action par laquelle une nature absolue, évidemment sa propre nature, est posée à la 

fois librement et nécessairement, la liberté et la nécessité n’étant que deux aspects 

nécessaires sous lesquels cet acte apparait à l’entendement qu’il a constitué. En Dieu 

donc la liberté et la nécessité se concilient, se confondent pour mieux dire, dans l’unité 

d’une nature absolue”646. 

Por mais que se lhe afigure como uma categoria essencialmente ininteligível, 

Deus é, na concepção do filósofo oitocentista francês, o pensamento absoluto, o acto 

puro do movimento racional e ideal – “toute expression qu’on essaie d’en donner ne 

peut être qu’une identification avec ce qui lui est, par essence, opposé, irréductible”647. 

De todo modo, por mais inaferível que Deus seja pela inteligência humana, sempre 

poderá ser conceituado pelas ideias de unidade, de abstracção e de amor. Se Deus não 

pode ser uma realidade adversa ao pensamento648 – Deus é o pensamento ele próprio e a 

questão da sua existência não se restringe somente a uma ordem metafísica e ontológica, 

é também de natureza moral649 –, como é que se nos revela inalcançável e ininteligível? 

Não estará, porventura, Lagneau a aludir a uma outra faceta de Deus, essa sim 

                                                           
644 Ibidem, p. 142. 
645 Vf. Ibidem, p. 143. 
646 Ibidem, p. 94. 
647 Ibidem, p. 94. 
648 Ibidem, p. 142: “Autrement dit, nous ne pouvons concevoir Dieu que comme une pensée antérieure à 
la pensée même”. 
649 Ibidem, p. 130: “Savoir si Dieu est, c’est savoir si la pensée est ce qu’elle doit être”. 
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impenetrável e interdita à razão ela mesma? Por mais que a sua convicção de idealista e 

de criticista não lho permita expressar afirmativamente, é provável que o filósofo de 

Metz considere que a essência de Deus não pertence apenas à esfera do pensamento ele 

próprio. Contudo, o máximo que admitirá é isso mesmo: Deus é o supremo pensamento, 

o puro acto, definível quanto muito pelos conceitos de amor e de unidade –“nous 

l’avons vu, les deux idées dans lesquelles il serait peut-être le mieux de déterminer la 

realité de Dieu sont celles d’unité et d’amour”650. De resto, é inapreensível. 

No que se refere a esta questão, António Sérgio não se distanciará muito de 

Lagneau. 

Se Sottomayor Cardia alude à importância de Jules Lagneau para a formação 

idealista e criticista de António Sérgio, não fundamenta, contudo, essa posição. Não nos 

parece que Lagneau se tenha constituído tão-só como um filósofo referencial para o 

nosso ensaísta. Revela-se-nos, em contrapartida, num pensador fundamental para a 

compreensão da sua obra filosófica, tão ou mais importante do que muitos outros 

filósofos que são explicitamente citados nos seus escritos. 

Parece-nos evidente que o ilustre seareiro faz mais do que seguir a mesma linha 

filosófica de Lagneau. A afinidade epistemológica e metafísica com o autor francês é 

tão radical que chega a utilizar categorias similares, traduzindo-as simples e 

directamente para o português. Tomemos como exemplo o caso da dicotomia real/ideal 

(réel/idéal), o conceito de acto puro (acte pure) e a noção de todo absoluto (tout 

absolu). Apesar da flagrante sintonia com o filósofo de Metz, António Sérgio pouco a 

manifestou nos seus escritos. Um dos raros casos é a menção que surge no 

Considerações sobre o Problema da Cultura: “Nota Lagneau com a maior justeza que 

este nosso destino de caminhar sem trégua, – que a radical incapacidade da alma 

humana de atingir os limites do seu próprio poder – é um sinal de grandeza, e não de 

miséria. A grandeza verdadeira é a que se não pode medir; capacidade infinita é a do 

que se não pode encher. Segundo o filósofo, o homem é um infinito que se escapa a si 

mesmo, sempre maior do que ele julga que é... Assim a verdade reside em nós; Deus, 

em nós; o infinito, em nós...”651. 

A manifestação do respeito intelectual que António Sérgio sentia por Jules 

Lagneau não é, no nosso ponto de vista, devidamente realçada pelo nosso autor na sua 

obra. E, tal comportamento, não deixa de soar estranho e desconcertante. Ao fim e ao 

                                                           
650 Ibidem, p. 142. 
651 SÉRGIO, António, Considerações sobre o Problema da Cultura, p. 35. 
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cabo, porque é que o ensaísta reproduziu ipsis literis grande parte das categorias 

lagneaunianas, demonstrando não só que as havia lido como também concordado com 

elas, mas não lhes fez a devida referência bibliográfica e o respectivo enquadramento 

filosófico? A conduta é enigmática se pensarmos sobretudo na relevância que Sérgio 

atribuia à sua árvore genealógica intelectual. Em suma, porque terá Sérgio ocultado, na 

sua própria obra, a manifesta inspiração que recebeu do pensamento de Lagneau? 

Como é evidente, não temos uma resposta absoluta para tal interrogação, mas é 

possível que ela esteja associada ao facto da filosofia de Jules Lagneau ser neokantiana 

e de estar pejada de conceitos análogos aos do autor da Crítica da Razão Pura. Afinal, 

se cita Kant abundantemente, porque precisaria António Sérgio de referir Lagneau? Se 

este é tão-só um seguidor do filósofo alemão e se ambos têm uma terminologia tão 

equivalente? Esta hipótese até poderia bastar, não fosse o caso da filosofia de Lagneau 

se enquadrar nas correntes neokantianas do século XIX e do seu repertório lexical estar 

naturalmente contextualizado com as filosofias idealistas e espiritualistas francesas652. 

Ou seja, Lagneau não é Kant. O neokantismo não é o kantismo. O neocriticismo francês 

não é o neocriticismo alemão. O iluminismo oitocentista de Lagneau não é o 

iluminismo setecentista de Kant. O influxo na ambiência de Metz e Paris sinalizado nas 

páginas De l’existence de Dieu não é o influxo na ambiência de Königsberg evidenciado 

na Crítica da Razão Pura. Logo, António Sérgio, por mais que quisesse, não poderia 

confundir Lagneau com Kant. E não confundiu. É-nos perfeitamente possível destrinçar 

quando, ao usar um conceito semelhante aos dois autores, está a ser kantiano ou está a 

ser lagneauniano. O que desconhecemos, no entanto, é o motivo que o levou a encobrir 

a sua sintonização com o pensamento do filósofo francês. 

Se nos questionamos a respeito desta incomum atitude sergiana, é tão 

simplesmente porque o ensaísta tinha o costume de aludir aos seus mestres e à sua 

arqueologia espiritual. É claro que isso não significa que os citasse e venerasse a todos 

incondicionalmente. De todo modo, quando alude ao neocriticismo sempre faz 

referências aos neokantianos franceses e aos neokantianos da Escola de Marburgo 

(essencialmente a Hermann Cohen). Ora, neste caso, só nos é possível discordar de 

Sottomayor Cardia, quando o mesmo afirma que ignora “com que fundamento se 

sustenta ter Sérgio sido influenciado por Cohen e Natorp, os quais, salvo erro, não citou. 

                                                           
652 Apesar de ser um neocriticista (neokantiano), Jules Lagneau não desconsiderava a metafísica nem as 
filosofias espiritualistas tradicionais francesas, na linha de um Maine de Biran (1766-1824), de um Victor 
Cousin (1792-1867) e de um Robert de Lamennais (1782-1854) ou até, quiçá, de um Montaigne, de um 
Descartes e de um Pascal. 
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Ao contrário dos «neokantianos» franceses”653. Mesmo que não os tivesse mencionado 

–o que não foi o caso654 –, era mais do que dedutível que o ensaísta português os tivesse 

lido, interpretado e apreciado. Afinal de contas, eram filósofos responsáveis pelo resgate 

do criticismo e da análise, em geral, das condições de validade da ciência, da moral e da 

arte. Recuperavam Kant e isso, obviamente, motivava Sérgio. Contudo, estamos 

convencidos de que o neocriticismo francês se aplicava mais plenamente à filosofia 

sergiana, uma vez que dialogava com uma propensão metafísica e com uma certa 

inclinação religiosa que as outras escolas, principalmente a de Marburgo e a de 

Baden655, desconsideravam de todo. Em suma, o autor de De l’existence de Dieu não 

cativou Sérgio simplesmente por causa do seu idealismo kantiano mas, sobretudo, pela 

transversalidade que a sua doutrina evidenciava para lá de qualquer puro kritizismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
653 CARDIA, Mário Sottomayor, António Sérgio ou o mentalismo relacional, p. 262. 
654 SÉRGIO, António, Resposta a uma consulta, p. 366: “Sou discípulo de Kant, de Platão, de Descartes, 
de Espinosa, e não deixo de ser discípulo de um Hegel, de um Fichte, de um Lachelier, de um Cohen e de 
dezenas de outros homens, entre os quais o próprio Brunschvicg” (negrito nosso). 
655 Os representantes mais conhecidos da Escola de Baden foram Wilhelm Windelband (1848-1915) e 
Heinrich Rickert (1863-1936). Diferentemente da Escola de Marburgo, a Escola de Baden não 
investigava a validade do conhecimento apenas na filosofia, ampliava tal pesquisa também às áreas da 
arte e da moral. 
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3.2 – Religião e Ecumenismo: a imanência de Deus 

 

3.2.1 – Sérgio a-religioso e Sérgio cristão 

 

Tal como já expusémos neste escrito, o neokantismo adoptado por António Sérgio 

não é aquele que as Escolas de Marburgo e de Baden professaram (apesar de ter 

considerado Hermann Cohen como mestre e de ter citado Friedrich Lange656), é antes 

um neocriticismo de índole francesa, no qual a metafísica é amplamente atentada. Na 

visão do ensaísta português, a procura da verdade não é apenas objecto e preocupação 

da ciência. Há outras esferas, como a religião e a poesia, que tentam trilhar o seu 

caminho, embora façam uso de metodologias dissemelhantes. Em 1909, porventura 

inebriado pela repercussão que a filosofia anteriana havia exercido no seu espírito, 

estava Sérgio convencido de que existiria muita verdade e muito mistério fora da 

ciência. Ou seja, parecia-lhe inevitável que ela não conseguisse comportar e esclarecer 

toda a realidade e todo o enigma da existência humana e do cosmos: “O ser humano tem 

raízes numa camada obscura pela qual comunica com o Universo, – e à medida que 

caminha, aprofunda e se desenvolve, a ciência entranha no pensamento, com mais 

imponência e com mais força, a grandiosa impressão do misterioso. Percebemos que o 

que a nossa mão toca é nada, ou quase nada, em relação à estonteadora riqueza da 

existência. Em nós mesmos palpita um mundo muito maior do que imaginamos, 

pulsações para nós inconscientes, mas conscientes porventura em si”657. Se a unidade do 

Universo não consegue ser totalmente apreendida e explicada pela razão científica, 

haverá naturalmente razões de natureza diversa que se debruçam sobre essa mesma 

empreitada. É o caso da razão metafísica mas também, assim como Sérgio defende na 

sua primeira obra filosófica, o exemplo da religião e da poesia. Estas duas, na medida 

em que participam da “mesma origem, e afirma[m] a mesma ideia, pela prece ou pelo 

entusiasmo, pela revelação ou pela beleza”658, proporcionam uma outra forma de 

                                                           
656 Friedrich Albert Lange (1828-1875) foi um político, pedagogo e filósofo alemão. Impulsionou, na 
Alemanha, ao lado de outros pensadores, o neokantismo, participando da fundação da Escola de 
Marburgo. Uma das suas obras mais conhecidas é A História do Materialismo. 
657 SÉRGIO, António, Notas sobre os “Sonetos” e as “Tendências Gerais da Filosofia” de Antero de 
Quental, pp. 142-143. 
658 Ibidem, pp. 143-144.  
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conhecimento, dir-se-á que ampliam (ou alongam659) a verdade e a realidade do todo 

cósmico. 

Apesar de, em 1915, no pequeno apontamento autobiográfico que escreveu, em 

Genébra, como mote de apresentação junto ao Instituto Jean-Jacques Rousseau, se 

definir como a-religioso660, António Sérgio sempre se interessou pela religião em lato 

senso e por algumas manifestações religiosas em particular. Destaquemos os casos do 

cristianismo e do budismo por justamente aqui já terem sido tratados, mas notemos que 

o seu interesse nesse campo se estendeu igualmente a outros credos. Como o 

ecumenismo, por exemplo. A esse respeito, num artigo que escreve, em 1927, para a sua 

Seara Nova, o ensaísta lança uma proposta pioneira no debate que se vinha 

intensificando, em Portugal, acerca da inter-religiosidade. 

António Sérgio autodefiniu-se, mais do que uma vez, como um homem a-

religioso. Não só na sua nota autobiográfica de 1915, mas também, pelo menos duas 

vezes, em missivas que escreveu ao seu compadre Raul Proença. Nestas, em 1913, o 

ensaísta proferiu que “eu sou [?] a-religioso, mas venero a religião”661 e “não só eu, a-

religioso, era e sou partidário da separação662, como a minha mulher, católica fervorosa: 

a separação nãos nos incomodou. (...) o a-religioso António Sérgio isolado não existe, 

mas está indissoluvelmente ligado a um grupo família mais concreto e próximo do que a 

própria pátria”663. Para o ensaísta, o uso de tal neologismo traduzia um distanciamento 

relativamente ao catolicismo, apesar da sua mulher, a qual tinha sobre si uma forte 

influenciação, fosse uma católica incondicional664 – os católicos portugueses, alías, 

viam-no como um herege665 –, e, ao mesmo tempo, denunciava o seu desapego no que 

concerne a Deus, a qualquer deus de qualquer religião. Isto não o impede, todavia, de se 

interessar filosoficamente pela ideia de Deus. Não obstante tudo isto, simpatizava com o 

cristianismo e tinha a intenção de se transformar eticamente num bom cristão: “Ser 

idealista neste sentido (isto é: acreditar que tudo que é realmente um bem se reduz em 

suma ao que é um bem do espírito) redunda no respeito da individualidade alheia: por 

                                                           
659 Ibidem, p. 144: “Em vez de uma negação ou de uma quimera, o ideal deve ser um alongamento e uma 
coroação da realidade”. 
660 Idem, Autobiografia inédita de António Sérgio, p. 11: “Religion: aréligieux”. 
661 Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 87. 
662 António Sérgio está a referir-se à separação entre o Estado e a Igreja. Vf. Ibidem, p. 100. 
663 Ibidem, p. 100. 
664 Ibidem, p. 89: “Ora ela [a sua mulher], profundamente católica, é católica segundo a melhor tradição 
do catolicismo. Dando preeminência à questão moral e social, é partidária da separação, socialista, 
contrária à política religiosa, etc”. 
665 Ibidem, p. 89: “Eu, herege, não podia deixar de dar razão à sua alma indignada. Herege é como me 
chamam os católicos da velha escola: o pior dos hereges”. 
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isso que o espírito se [nos] manifesta sempre na forma de uma consciência individual. 

Afirmando que Deus quis morrer numa Cruz para salvar a alma de cada um de nós 

(«verti tal gota de sangue por ti», diz Cristo ao pecador numa página célebre), a religião 

cristã proclamou ao mundo o valor incomparável de cada alma humana, e afirmou que o 

essencial da tragédia cósmica se reduz a um acto de libertação”666; “O Cristianismo 

propôs-se a libertação do homem, subordinando tudo à salvação das almas, – incluso o 

Estado e os seus organismos”667. 

Num artigo escrito para a Seara Nova, em 1938, António Sérgio expressa 

pormenores relevantes no que toca à questão da sua a-religiosidade e do seu sentimento 

religioso: “Devo declarar que nunca fui católico: nem na adolescência, nem na 

meninice. Desde muito cedo se revelou em mim a forma de mentalidade que me 

caracteriza. Por índole própria, por inclinação espontânea, resisti à instrução cultual e 

dogmática. Placidamente, indiferentemente, sem impulsão nem revolta. Tenho, sem 

dúvida alguma, uma sensibilidade mística e romântica; com isso, porém, um cérebro 

implacavelmente racionalista, sequioso de clareza e de demonstrações”668. Na óptica de 

Sérgio, a-religioso quer dizer sem-religião e não anti-religioso. Isto é, não ter religião 

não implica necessariamente não possuir um sentimento religioso. E, neste sentido, 

estamos convencidos de que o homem dos Ensaios era dotado de uma fina sensibilidade 

religiosa, que, com certa frequência, revelou ao longo dos anos na sua obra intelectual. 

De todo modo, temos noção de que esta não é, nem para o próprio autor nem para os 

seus intérpretes, uma matéria pacífica. 

Ainda que Sottomayor Cardia, na esteira de um Manuel Antunes669, defenda que 

“Sérgio seria um agnóstico”670, estamos certos de que pouquíssimas vezes o autor se 

autodenominou dessa maneira671. Em contrapartida, alturas houve, sobretudo no fim da 

                                                           
666 Idem, Considerações sobre o Problema da Cultura, p. 39. 
667 Ibidem, pp. 42-43. 
668 Idem, Sobre o odioso «eu», p. 124. 
669 Manuel Antunes (1918-1985) foi um jesuíta, escritor e professor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Doutor em Filosofia e Teologia, dirigiu a revista Brotéria por mais de 20 anos. 
Foi amigo pessoal de António Sérgio. 
670 CARDIA, Mário Sottomayor, António Sérgio ou o mentalismo relacional, p. 281. 
671 Não são muitas as vezes que António Sérgio se autodefine como agnóstico. Mas uma delas ocorre, por 
exemplo, em Maio de 1925, na Conclusão da Tréplica a Carlos Malheiro Dias sobre a questão do 
Desejado: “Sempre estive onde agora estou: para além das direitas e das esquerdas (do jacobino e do 
conservador) na questão política; racionalista de método, humanista crítico, em moral e filosofia; e a-
religioso, sim, mas não anti-religioso (respeitador, mas agnóstico) no problema da religião” (SÉRGIO, 
António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias sobre a questão do Desejado, Conclusão, p. 177). 
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primeira década do século XX, em que se considerou ateu: “Pela cabeça sou um ateu 

completo, mas não um negador; irreligioso, mas nunca anti-religioso”672. 

A paradoxal expressão que António Sérgio envia do Rio de Janeiro, em 1913, a 

Raul Proença, – “Eu sou [?] a-religioso, mas venero a religião”673 –, torna-se, pois, 

assaz  ressonante para os hermeneutas da obra do ensaísta. No entanto, não cremos que 

tal afirmação comporte, em si, uma índole retórica ou até metafórica como, aos olhos de 

Sottomayor Cardia, ela parece envolver. Na opinião do professor socialista, “não há 

indícios, nem suficientes nem insuficientes, de que a filosofia de Sérgio tivesse qualquer 

vertente especificamente religiosa, embora ele tenha recorrido à metaforização, e ao uso 

retórico de temas de origem religiosa. (...) Retórica pseudo-religiosa a de Sérgio? Há em 

Sérgio uma retórica do divino como metáfora da moralidade? Em caso de resposta 

afirmativa, retórica filosófica? Ou literária? Ou política?”674. O que o ideólogo dos 

Ensaios visa demonstrar com uma enunciação dessa natureza é que, mesmo não sendo 

um homem de fé, tem um fascínio pela religião. Ela interessa-lhe de um ponto de vista 

civilizacional, cultural, político, filosófico e ético-moral. Não nos parece, pois, que 

Sérgio utilize essa sua inclinação de um modo retórico ou metafórico para engrandecer 

ou camuflar a sua doutrina filosófica. Com que fim ou propósito precisaria o nosso 

autor de se apoiar na religião para denunciar a sua política social, a sua leitura 

historiográfica e o seu idealismo filosófico? Neste caso, não podemos senão discordar 

de Cardia quando proclama que Sérgio era um “filósofo não religioso disfarçado de 

semiteólogo”675. 

Em toda a sua interacção intelectual e pedagógica, o fito de António Sérgio 

sempre foi o bem moral e o sentimento estético – numa palavra, a criação de cultura676 –

, não precisando valer-se de subterfúgios de oratória para poder implementá-la. Agiu 

sempre de uma forma transparente e directa. Por esse motivo, estamos convictos de que 

dimensões como a religião e o sentimento religioso pertenciam, no pensamento do 

                                                           
672 SÉRGIO, António, Cartas da Juventude, p. 808. 
673 Negrito nosso. 
674 CARDIA, Mário Sottomayor, António Sérgio ou o mentalismo relacional, p. 280. 
675 Ibidem, p. 281. 
676 SÉRGIO, António, Considerações sobre o Problema da Cultura, p. 34: “Saber – diz Leonardo da 
Vinci – é aprofundar o espírito. Arte, erudição, investigação, ciência, são meios do afinamento do nosso 
espírito – meios, em suma, de beatitude mental”; RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., pp. 53-54: 
“Não só não subordino a arte à política, senão que, muito ao inverso, subordino a política à arte. O fim da 
política, para mim, é criar uma sociedade mais bela, e onde seja possível a todos viver o máximo tempo 
em atitude estética, em actividade desinteressada. Em vez de proclamar que só é humano o artista que se 
interessa pela política, direi que só é humano o político que se interessa pela arte, e que busca a realização 
de uma sociedade em que seja possível o máximo de arte”; SÉRGIO, António, Ideal e Facto Sensível, 
Política e Ciência, Meios e Fins, p. 446: “essencialmente, a minha política é a da cultura”. 
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autor, a outra esfera e não necessitavam de ser aproveitados, em si, para objectivos que 

não lhe eram próprios e inerentes. Por outro lado, é evidente que não há prejuízo algum 

em se cruzar a religião com a filosofia ou a religião com a política, assim como Sérgio o 

faz no seu texto Perante a Inexistência de uma Civilização Cristã. Isso não significa 

que o seareiro se esteja a favorecer retórica, metafórica ou até moralmente da religião. 

Como poderia, aliás, fazê-lo se julgava que Deus, enquanto ideia na consciência do 

Homem, não passava de um “menino sem poder algum, simbolizado no presépio da 

religião cristã”677? Se estava confiante de que Deus era espírito, “puro espírito, e só se é 

espírito plenamente espírito na ausência absoluta do poder mundano. A verdade mais 

alta é a do Deus-menino, – tudo pelo Espírito, pela matéria nada, – tão menininho e tão 

pobrezinho na humildade infinita do seu curral...”678? 

Sinteticamente, as questões que se colocam de um modo tão simples são estas: do 

que se poderia valer o ensaísta quando associou Deus ao Menino do presépio? Ou 

quando reflectiu sobre um Deus imanente à consciência humana e sobre um Deus da 

religião cristã? Onde pairavam, nessas ocasiões, a retórica e a metáfora? Porque 

escreveu Sérgio sobre religião, em determinado momento, se, a bem da verdade, a sua 

intenção era versar sobre filosofia, história e política? 

É provável que a interpretação de Sottomayor Cardia a esse respeito seja um 

sofisma ou até mesmo uma falsa questão. Não reconhecemos no discurso e na atitude de 

António Sérgio nenhum disfarce pseudo-teológico quando trata da questão de Deus e 

quando se refere muito particular e especialmente à imagem do Menino inocente e puro 

do presépio. A curta e tautológica expressão que o ensaísta utiliza num artigo da Seara 

Nova, em Dezembro de 1925 – O Presépio679 –, define plenamente essa ideia: Deus é 

um Menino, um Menino é Deus. Neste pequeno texto, para além de fazer a apologia do 

Deus-Menino680, defende que o principal atributo de Deus, participado naturalmente a 

todos os homens, é a Sua grandeza espiritual: “Deus, – e não um deus, mas Deus, – vê-

se hoje na figura de um menino pobre, deitado e risonho sobre a palha humilde. Palpita 

                                                           
677 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 10, p. 426. 
678 Idem. “O meu reino não é deste mundo”. Seara Nova. Lisboa, ano VII, n.º 162,  23 de Maio de 1929, 
p. 280. 
679 Vf. Idem, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos. 8 – Diante de um Presépio, pp. 212-
213 [O Presépio. Seara Nova. Lisboa, n.º 66, 26 de Dezembro de 1925, p. 104]. A primeira vez que o 
texto é publicado na Seara Nova, no dia 26 de Dezembro de 1925, sai com o título de “O Presépio”, só 
ganha o nome de “Diante de um Presépio” a partir do momento em que passa a configurar o Tomo VI dos 
Ensaios. 
680 Embora faça essa apologia, não se alonga acerca do cristianismo e da inexistência de uma Civilização 
Cristã. Como defendemos no capítulo anterior, é só em 1937 que Sérgio se lança mais profundamente 
sobre essas matérias. 
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oculta nesta imagem breve uma ideia imensa que será talvez (quem sabe?) a ideia 

humana superior e eterna, a ideia mais clássica e cristã de todas, – esta: a de que a força 

física e o poder corpóreo não são atributos do verdadeiro Deus, mas só a grandeza 

espiritual estreme, que ao puro Espírito se revela e impõe”681. Nesta perspectiva, apela o 

ensaísta para o reconhecimento do verdadeiro sentido do Presépio – emanação espiritual 

e conhecimento profundo da verdade. O Menino revela-se, portanto, como o símbolo 

mais perfeito dessa exalação e sabedoria. 

Mas não é tão-só acerca da ideia de Deus, num sentido estrito, que este pequeno 

artigo trata. António Sérgio alude igualmente a conceitos muito específicos da sua 

filosofia e do seu idealismo, a saber, Bem, Forma Pura, Ideia, Acto Puro, Luz, Espírito 

e Puro Inteligível. Sem precisar recorrer a artimanhas ou a artificialismos, isto é, de um 

modo natural e despojado, acrescenta, pois, a esse respeito que o Mundo só se 

aproximará do esplendor divino a partir do momento em que “o último rastro de 

superstição da Força puder desaparecer do coração do homem”682 e em que se puder 

admirar tão-só a Forma pura. Nesse estádio, sim, Deus será um menino, um menino 

será Deus, tal qual aquele infante pobre que, nas terras de Belém, se manifestou e 

revelou “deitado e risonho sobre a palha humilde”683. Nesse contexto, sim, haverá “um 

sopro de vida sobre um berço humilde, onde o Bem das almas se concentra e jaz, 

destituído, portanto, de poder directo material”684 e deverá ser compreendido e 

assimilado pelos homens. Mas se não o for, a criança continuará, todavia, na palha a rir, 

nula “na Força porque tem a Ideia, e porque sendo um menino, é menino e Deus”685. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
681 SÉRGIO, António, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos. 8 – Diante de um Presépio, 
p. 212 (O Presépio, p. 104). 
682 Ibidem, p. 212 (O Presépio, p. 104). 
683 Ibidem, p. 212 (O Presépio, p. 104). 
684 Ibidem, p. 212 (O Presépio, p. 104). 
685 Ibidem, p. 212 (O Presépio, p. 104). 
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3.2.2 – Do Oriente e do Ecúmeno 

 

No dia 7 de Novembro de 1925, António Sérgio traz pela primeira vez a público, 

na Revista Seara Nova, a rubrica “Secção Oriental da Seara Nova”686. Na apresentação, 

o autor exprime os motivos pelos quais a Revista decidiu criar um espaço dedicado ao 

Oriente. Crê, então, o ensaísta que a Europa, em geral, por ter sofrido os absurdos da 

grande guerra, passou a duvidar dos seus próprios rumos, da justeza do seu treino moral, 

dos seus desvairados nacionalismos, da sua ideia de civilização. Perante estas 

perplexidades, alguns dos melhores espíritos voltaram-se para o Oriente com o 

objectivo de descobrirem se, naquelas pacíficas civilizações – com o culto de vida 

interior e com o desdém pelo progresso mecânico –, não existiria uma melhor solução 

para a verdadeira sabedoria. 

A Europa manifesta, então, um grande interesse pelo Oriente e este, por sua vez, 

começa também a discutir a sua relação com o continente europeu. Perante isto, 

António Sérgio julga que Portugal não se pode alhear deste movimento, quanto mais 

não seja pelas razões históricas que sempre ligaram o país ao continente asiático. Afinal, 

foram os portugueses que levaram os europeus até à Ásia e que desbravaram, no século 

XVI, os seus mares e as suas montanhas, deixando vestígios por todo o lado. Neste 

sentido, é natural que, na discussão inevitável que se dará entre a Europa e o Oriente, 

Portugal dialogue com mais naturalidade, afinidade e simpatia do que os outros países 

europeus. O país, aliás, poderá ter um papel fundamental no estreitamento dos laços 

com os povos orientais. Ora, é animado por esse espírito e por essa missão que o 

articulista da Seara Nova decide abrir uma secção oriental nas páginas da Revista, 

confiando a direcção dos trabalhos aos doutores Cordato de Noronha687 e Constâncio 

Mascarenhas688 – ambos, assim como Sérgio, nascidos no território indiano. 

Não obstante tenha concebido esta “Secção Oriental”, António Sérgio apenas nela 

escreverá sensivelmente três vezes. A primeira na apresentação da rubrica (no dia 7 de 

Novembro de 1925), a segunda no dia 2 de Janeiro de 1926 com o título Ocidente e 

                                                           
686 Idem. Secção Oriental da Seara Nova. Seara Nova. Lisboa, n.º 59, 7 de Novembro de 1925, p. 217. 
687 Cordato de Noronha (1900-1985) nasceu em Goa no dia 24 de Outubro de 1900. Licenciado em 
medicina pela Universidade de Lisboa, exerceu a profissão de médico em Inhambane, província do sul de 
Moçambique, entre 1928 e 1961. Mais tarde chegou ainda a especializar-se em oftalmologia, em França, 
na cidade de Paris. Trabalhou como Inspector dos Serviços de Saúde entre as décadas de 1950 e 1960. 
688 Constâncio Mascarenhas (1898-1978) nasceu na Índia mas estudou em Portugal. Em 1924 apresentou, 
na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma tese de doutoramento  intitulada As Castas da 
Índia: Esboço de estudo antropo-social. Entre outros títulos, publicou Estudo antropológico duma série 
de crânios de indígenas de Angola (1934) e Os Curumbins de Goa: Estudo antropo-social (1959). 
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Oriente689 e a terceira a 12 de Maio de 1927 com o artigo O Oriente, O Ocidente e a 

Nova Civilização Ecuménica690. Cerca de vinte anos depois, em 1943, trará a público o 

diálogo Um problema anteriano (Sobre a Ideia e a Realidade do Desprendimento 

Activo na Peregrinação Moral do Autor dos Sonetos) e, no ano de 1946, publicará, na 

Revista Portucale, o escrito A Religião no Oriente e no Ocidente, segundo 

Radhakrishnan691. Durante aproximadamente duas décadas, Sérgio interessa-se, deste 

modo, por temáticas orientais. Contudo, não será despropositado lembrarmo-nos que o 

nosso autor nasceu em Goa, na Índia Portuguesa, e que por lá viveu os seus primeiros 

anos de vida. E contrariando alguns autores portugueses que denunciam a falta de 

afeição que Sérgio sentia pela sua terra natal (até porque o próprio, contrariando-os, a 

manifesta em alguns dos seus escritos692), cremos que algum elemento oriental em si 

terá permanecido, mesmo depois de ter ido viver para o Congo e depois para Portugal. 

No fundo, cremos que algo do espírito indiano ficou incutido, ainda que tenuamente, na 

vivência de António Sérgio. Em 1914, por exemplo, numa altura em que não era ainda 

muito comum ser-se vegetariano, o ensaísta manifesta sê-lo693. Embora não saibamos as 

razões, é provável que tenha herdado dos costumes indianos essa prática. A ideia de 

Oriente há muito que andava nos seus pensamentos, bem antes, portanto, das décadas de 

1920 e de 1940. 

No segundo texto que António Sérgio escreve para a “Secção Oriental”, em 

Janeiro de 1926 – Ocidente e Oriente –, o seareiro começa por dizer que por mais 

diferenças que existam entre o espírito ocidental e o espírito oriental, há igualmente 

algumas semelhanças. O que é certo, garante o autor, é que existe um conjunto de 

concepções gerais do senso comum tanto na civilização do Ocidente como na do 

Oriente e que os pensadores (ou os grandes espíritos) tendem a corrigi-las e superá-las. 

E, nesse aspecto, tanto cá como lá, esses homens são imbuídos de um “livre 

pensamento” que lhes é comum. 

                                                           
689 SÉRGIO, António. Ocidente e Oriente. Secção Oriental. Seara Nova. Lisboa, ano V, n.º 67, 2 de 
Janeiro de 1926, pp. 135-136. 
690 Idem. O Oriente, o Ocidente e a Nova Civilização Ecuménica. Seara Nova. Lisboa, ano VI, n.º 19, 12 
de Maio de 1927, p. 46. 
691 Idem. A Religião no Oriente e no Ocidente, segundo Radhakrishnan. Portucale. Revista de Cultura. 
Porto, nova série, n.º 1, 1946, pp. 6-13. 
692Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 46.“Aqui estou há quatro dias na cidade maravilhosa 
[Rio de Janeiro] alastrada por entre montes e arvoredos fortes. Passei a meninice em regiões dos trópicos: 
por isso este ambiente físico faz aflorar e ressuscitar em mim sentimentos remotos e atitudes há muito 
adormecidas”. 
693 Vf. Ibidem, p. 118: “O sistema que adoptamos, por ser o mais barato nas nossas circunstâncias de 
vegetarianos (não foi o vegetarianismo que me fez mal no Brasil: continuando vegetariano arribei, 
vegetariano sou agora e estou magnífico), (...)”. 
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Tendo em conta o escopo de uma secção desta natureza num semanário que se 

perpectivava como doutrinário e crítico, António Sérgio não se estende 

conceptualmente acerca do budismo, limita-se antes a fazer leves sugestões e, desse 

modo, propõe aos leitores, como introdução, a obra de Paul Marson-Oursel694 editada 

em 1923 – Esquisse d’une histoire de la philosophie indienne695. De qualquer forma, e 

seguindo as orientações deste filósofo francês, Sérgio define teoricamente o budismo 

enquanto doutrina humanista, relativista, fenoménica e agnóstica. Num sentido prático, 

por sua vez, poder-se-á caracterizá-la como “via média” ou “justo meio”. As conclusões 

que o autor português tira do livro de Marson-Ouserl são basicamente as seguintes: 

– o budismo apresenta um aspecto intelectualista mais acentuado do que qualquer outra 

doutrina da mesma época; 

– a compreensão dos males e dos remédios obtém-se por meio de uma argumentação, a 

qual é o primeiro raciocínio sistemático construído pela especulação indiana; 

– as regras da acção derivam de uma teoria das condições produtoras dos fenómenos, 

teoria que liga, por exemplo, a dor à ignorância ou a consequência ao princípio; 

– Buda não espera a salvação por meio da intervenção divina. Consegue-a, aliás, por via 

da sua própria compreensão, do seu esforço perceptivo. No fundo, o conhecimento 

conduz à libertação; 

– a ausência do eu como substância, ou seja, a nossa individualidade não oferece nem 

consistência nem permanência. Nenhum factor psicológico, aliás, é fixo, todos são 

múltiplos e diversos. Nesta psicologia sem alma, o eu é a simples lei da sucessão entre 

fenómenos conexos (fenomenismo radical); 

– a intenção de não se teorizar sobre o que está além dos fenómenos (e que pode 

transcender o eu e o samsara), fez com que Buda servisse a causa do pensamento livre, 

da salvação suspensa do conhecimento; 

– a perspectiva moral do budismo (“via média” ou “justo meio”) aconselha ao homem o 

dever de se manter igualmente afastado quer do viver comum quer do ascetismo. 

Quanto aos anseios especulativos, recomenda ao indivíduo que se abstenha de se 

pronunciar sobre a natureza do ente em si. Ao problema do ser metafísico e do objecto 

absoluto deve-se reponder “nem sim, nem não”. 

                                                           
694 Paul Marson-Oursel (1882-1956) foi um orientalista e filósofo francês. Leccionou na Escola Prática de 
Altos Estudos. Dedicou inúmeros livros e artigos às temáticas do Oriente. 
695 MARSON-OURSEL, Paul. Esquisse d’une histoire de la philosophie indienne.Paris: Paul Geuthner, 
1923. 
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A partir dos pressupostos que Paul Marson-Oursel expõe, António Sérgio conclui 

que o budismo partilha da mesma inspiração geral do que o pensamento filosófico 

europeu. Ou seja, têm seguido a mesma via, apesar dos europeus terem um rigor 

analítico, objectivo, crítico e científico que não é característico, no entanto, do 

pensamento oriental em si. 

No dia 12 de Maio de 1927, António Sérgio publica na Seara Nova o artigo O 

Oriente, o Ocidente e a Nova Civilização Ecuménica. Ao contrário dos outros textos 

dedicados às temáticas do Oriente, nos quais o autor se empenha em discutir as 

semelhanças e as diferenças existentes entre a ideia de Ocidente e a ideia de Oriente, 

neste escrito em particular, o ensaísta dá um passo em frente e propõe um debate em 

torno do ecumenismo. Na opinião de Sérgio, o Oriente não adoptará o regime soviético 

e comunista e terá necessidade de se emanicipar, ligando-se ao Ocidente. Nesse sentido, 

crê o filósofo português que as elites ocidentais deverão desenvolver o quanto antes 

uma mentalidade ecuménica, com a inclusão dos Orientais neste novo ideal 

universalista. Em síntese, trata-se de resolver a antítese oriental-ocidental por meio da 

síntese do Ecumenismo. E a Igreja terá um papel fundamental neste projecto. A adesão 

ao movimento democrático fê-la entrar decididamente num caminho que, esse sim, se 

pode definir como católico e ecuménico. Foram disso exemplo os novos princípios por 

ela adoptados relativamente ao Oriente, sobretudo a sagração dos bispos chineses. Em 

vez da missionação, criou-se um clero indígena e mandou-se construir mosteiros de 

ordens contemplativas, por serem mais apropriadas aos povos orientais. 

A partir do momento em que adopta os ideais políticos da democracia e em que 

procura a verdadeira catolicidade na sua organização, a Igreja torna-se num núcleo 

importante para a difusão e para a abertura da nova era ecuménica a toda a humanidade. 

É urgente, pois, combater por um ideal amplo em que caibam livremente ocidentais e 

orientais. António Sérgio, enquanto membro do corpo directivo da Revista Seara Nova 

e enquanto reconhecido ensaísta, está disposto, em plena década de 1920, a discutir este 

problema, que considera o mais vasto e interessante do mundo contemporâneo. Tal 

comportamento demonstra, portanto, que, se não é religioso, o autor tem, pelo menos, 

uma considerável sensibilidade religiosa. Ora, isto conduz-nos naturalmente a reflectir 

sobre a possibilidade de existir uma outra ideia de Deus no pensamento sergiano – para 

além daquela que estudámos nos primeiros capítulos da tese, a qual se sustenta no 

carácter metodológico e racional da entidade divina. E que não nos parece ser aquela 
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que, num pequeno excerto de uma carta enviada ao seu amigo José Régio696, se 

apresenta: “O objecto amado, parecendo o fim para que tende o amor, é na realidade um 

meio que ele a si mesmo se dá. A verdadeira meta de caminhar é o gosto de caminhar, e 

o amor é o amor do amor. Por outras palavras: o verdadeiro objecto do amor é sempre 

Deus”697. Estamos crentes de que António Sérgio não se refere aqui tão somente ao 

Deus da gnose, do método e da Razão. De todo modo, e sem pretendermos aventar 

desde já hipóstases, é provável que no pensamento do ideólogo dos Ensaios, haja um 

sentido da ideia de Deus que se situa fora dos raciocínios lógicos e das relacionações 

mentais. Vejamos em que veredas se esconde e em que caminhos se revela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
696 José Régio (1901-1969) foi um escritor, poeta, romancista e dramaturgo que deixou um enorme legado 
literário publicado. Além disso, foi professor em Portalegre e director da revista Presença. 
697 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 83. 
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3.2.3 – Variações da ideia de Deus: o Deus do Método e o Deus da Metafísica 

 

No pensamento de António Sérgio, a ideia de Deus não é tratada unicamente de 

um ponto de vista gnosiológico e de um ponto de vista moral. Há, de igual modo, uma 

perspectiva metafísica que deve ser tida em conta. Todavia, temos noção de que uma 

abordagem dessa natureza não se revela numa tarefa simples para os seus intérpretes. 

Sobretudo porque Sérgio não facilitou a investigação da sua hermenêutica: se, em 

determinados textos, o autor é peremptório quanto à existência absoluta de um Deus 

metodológico e racional, noutros apela à metafísica e faz menção a outras directrizes, 

parecendo-lhe possível, afinal, existir leituras diversas da questão de Deus. Neste 

sentido, cremos que quem se presta a elaborar tal interpretação, depara-se 

obrigatoriamente com três possibilidades explicativas: a primeira denota uma visão 

exclusivista do tema de Deus (o Deus sergiano é apenas uma entidade racional e 

metodológica); a segunda corresponde à aceitação de uma perspectiva bivalente da ideia 

de Deus: há, na obra de António Sérgio, um Deus metodológico e um Deus metafísico, 

contudo, o Deus metodologicamente sergiano não se conflui com o Deus 

metafisicamente sergiano – cada um surge único e isolado; e a terceira concerne à 

compossibilidade dessas duas premissas, ou seja, há um inclusivismo natural que nos 

permite supor a existência de uma ideia de Deus mais ampla. Tanto o Deus geómetra 

como o Deus metafísico não se privam necessariamente, sendo-lhes até possível 

coexistirem na plurivalência das interpretações. Salientamos, todavia, que a ordem na 

qual tais premissas surgem arroladas é estritamente formal e não coincide com a ordem 

cronológica de aparição na obra de Sérgio. De qualquer forma, as premissas enredadas 

são logicamente as seguintes: 

1.ª a ideia de Deus expressa na obra de António Sérgio é estritamente racional; 

2.ª a ideia de Deus expressa na obra de António Sérgio é racional e pode ser, 

exclusivamente, metafísica; 

3.ª a ideia de Deus expressa na obra de António Sérgio é racional e pode ser, 

inclusivamente, metafísica. 

A conclusão resultante da exposição dessas três premissas acerca do tema de Deus 

não se revela equivoca ou confusa, apesar de, como aventámos anteriormente, se tratar 

de uma dinâmica complexa e pouco linear. Afinal, não é muito incomum Sérgio 

debruçar-se sobre a tematização de Deus de um ponto de vista racional e, na sua 

sequência, proceder a uma discussão acerca do carácter metafísico e religioso que julga 
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ser-lhe inerente. Às vezes fá-lo servindo-se da cristologia e do cristianismo, outras 

lançando mão da mística – até porque, talvez mais do que um homem racionalista, 

António Sérgio seja um adorador do Deus do Espírito e um cristão moral698. 

Avançarmos com a análise desta questão, implica naturalmente definirmos a 

ordem cronológica na qual cada premissa envolvida surge na obra de António Sérgio. 

Porém, adiantamos desde logo que não nos é possível denunciar o momento exacto em 

que cada proposição passa a valer. Nem temos sequer certeza se tal momento existiu 

com precisão. É provável, verdade seja dita, que, desde sempre, António Sérgio tivesse 

na sua mente ideias ambivalentes de Deus, valendo-se, portanto, de cada uma delas em 

particular ou de cada uma delas em conjunto conforme a ocasião intelectual lho 

exigisse. Mas a rigor, a ideia de Deus que surge esquadrinhada, por cerca de cinco 

décadas, no corpus literário do autor, manifesta-se de forma diversa consoante a fase 

filosófica pela qual o ensaísta passa no momento. Nesse caso, em 1909, no escrito Notas 

sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia de Antero de Quental, apesar de 

não se dedicar em específico à análise do tema de Deus, aborda metafisicamente 

questões clássicas da filosofia, as quais, serão por si tratadas, em outras oportunidades, 

de modo diferente e até relacionadas à ideia de um Deus racional e metodológico. Ora, 

no distinto primeiro ensaio filosófico de António Sérgio, alude-se essencialmente a uma 

exaltação da poesia699, da religião e da realidade como dimensões auscultadoras do 

desconhecido, da grandeza do cosmos e da complexidade das almas. Adianta ainda o 

autor, a esse propósito, que a realidade possui uma face impenetrável, insuspeita e 

noctívaga, mantendo-se, por vezes, imperscrutável às investidas da Razão. Realidade 

essa, curiosamente, que se apresenta como base da idealidade: “Mais bela, mais alta, 

mais admirável que tudo isto, surge da natureza, que é acção, a ideia, que também o é, 

que desponta, que se move, que mergulha e se realiza na natureza. (...) Em vez de uma 

negação ou de uma quimera, o ideal deve ser um alongamento e uma coroação da 

realidade”700. A ideia não só surge na natureza e na realidade, como nelas se cumpre e  

                                                           
698 SÉRGIO, António, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos.  6 – Resposta a um 
comentarista católico, p. 204: “Percebo que um irmão católico não tem obrigação de ser cristão; porém, 
não percebo que um livre-pensador, moralmente, o não seja, ou que se não esforce por vir a sê-lo. 
Noblesse oblige, e ao livre-pensador é que incumbe o exemplo”. 
699 António Sérgio não poderia estar mais de acordo com o que Friedrich Lange escreveu na sua História 
do Materialismo acerca da poesia: “A poesia no sentido elevado e largo, não pode ser considerada como 
um jogo, uma fantasia engenhosa para nos distrair com frívolas invenções; é pelo contrário um fruto 
necessário do espírito, saído do íntimo da espécie, origem do sublime e do sagrado, eficaz contrapeso ao 
pessimismo que nasce do contacto exclusivo com a realidade” (Idem, Notas sobre os Sonetos e as 
Tendências Gerais da Filosofia de Antero de Quental, p. 142). 
700 Ibidem, p. 143. 
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se realiza. Ora, relativamente ao Sérgio do apostolado racionalista, que se insurgirá 

pouco tempo depois destas Notas, o Sérgio que aqui figura é quase irreconhecível. Um 

Sérgio que, para além de tudo o que já foi exposto, ainda defende que “o ser humano 

tem raízes numa camada obscura pela qual comunica com o Universo”701 e ainda 

proclama que é necessário construir-se uma metafísica sobre os factos e travar-se o 

avanço das correntes que propõem a “redução da realidade a um dinamismo 

psíquico”702. 

Tendo em conta as posições filosóficas e metafísicas expostas na obra de 1909, 

poder-se-á ilustrar, quiçá com algum rigor e minúcia, a ideia de Deus que, por essa 

altura, povoava a mente de António Sérgio. Mesmo que o autor não a faculte desvelada 

e nítida aos seus leitores, o certo é que ela surge inerente aos postulados anterianos que 

o norteavam na época e que não coincidirão com aqueles que, um pouco mais tarde, 

assumirá na exclamação de um Deus estritamente racional e metodológico. 

Depois de se dedicar ao estudo dos sentimentos numa perspectiva psicologista e 

comportamentalista, no ano de 1913, através do estudo Da Natureza da Afecção (que 

dedica ao seu amigo Francisco da Silva Teles703), Sérgio envereda por uma doutrina 

racionalista que o leva a assentar o primado e o absolutismo da Razão (primeiro de um 

ponto de vista epistemológico e, sensivelmente logo depois, de um ponto de vista social 

e cultural). Em 1920, no texto Educação e Filosofia, o nosso ensaísta já propaga tais 

ideais. É nesta fase, portanto, que, num certo sentido cartesiano, postula a necessidade 

de um Deus metodológico, negando alguns dos pressupostos que havia defendido nas 

Notas de 1909: “O real é a unidade e correlatividade do objecto e do sujeito, do eu e do 

não-eu”704. O real deixa de ser, neste ponto, o sustentáculo do ideal, o fundamento 

externo que potencializa a vida ideal, e passa a ser, contrariamente, o próprio espírito, a 

ideia em si. 

O que não deixa de ser curioso é que, em 1925, num período de apostolado 

racionalista e seareiro, António Sérgio defenda a ideia de um Deus-Menino, ligado ao 

conceito franciscano do presépio como revivência do acto primordial da vida de Deus. 

E, ao mesmo tempo, se associe aos princípios da doutrina de Cristo. Esta última relação 

                                                           
701 Ibidem, p. 142. 
702 Ibidem, p. 142. 
703 Francisco da Silva Teles (1860-1930), formado em medicina, exerceu o cargo de médico na Marinha 
Portuguesa, e foi, igualmente, professor universitário, Ministro da Instrução Pública e Reitor da 
Universidade de Lisboa. Amigo de Sérgio, esteve ao seu lado em algumas das suas propostas intelectuais. 
Uma adelas, por exemplo, foi o ser articulista na revista Pela Grei. 
704 SÉRGIO, António, Educação e Filosofia, p. 149. 



192 
 

não soa tão excêntrica na medida em que o racionalismo sergiano é dotado de um 

fortíssimo ditame moral cristão. De todo modo, apesar de estar no auge da sua filosofia 

racionalista, durante a segunda metade da década de 20, Sérgio aludirá algumas vezes 

ao Deus-Menino enquanto metáfora da inocência e do espírito primordial. 

Em 1943, no célebre diálogo Um Problema Anteriano que, por solidariedade 

política e por admiração intelectual, dedicou ao seu discípulo Agostinho da Silva, por 

mais que António Sérgio se reveja num idealismo de cariz incondicional – chega a 

afirmar que “o pensamento é, pois, o Absoluto”705 –, não deixa de analisar categorias da 

religiosidade oriental, bem como sugerir que a metafísica não está de todo arredada das 

suas intenções racionalistas706. Poucos anos depois, em Fevereiro de 1948, na 

conferência apresentada no Clube Fenianos Portuenses – Perante a Inexistência de uma 

Civilização Cristã –, aprofundará ainda mais a sua ligação ao cristianismo. Ora, todas 

estas excursões demonstram que o ensaísta português não conseguiu ater-se tão-só aos 

desígnios racionalistas que comandavam o seu espírito. O sergiano Deus metodológico 

haveria de estar quase sempre acompanhado por argumentos que não eram exclusivos 

da sua compleição. Assim o foi desde a década de 20 até ao início da década de 60, 

quando Sérgio, por questões emocionais e alguns problemas psicóticos (provocados 

pela morte da sua mulher707), abandonou a escrita. 

Independentemente das respectivas ressalvas de natureza cronológica por nós aqui 

já expostas no que concerne à questão de Deus, o modo como o nosso filósofo discorre 

sobre ela, ao longo da sua obra, leva-nos, inevitavelmente, a associar a sua doutrina às 

correntes iluministas do final do século XVIII mas também ao ebuliente cristianismo 

defendido pela maior parte dos pensadores portugueses novecentistas. Nesse sentido, 

por mais que o sergiano Deus metodológico se caracterize pela actividade dinâmica e 

geradora do intelecto em grande parte da sua obra ensaísta (Deus-Acto-Imanente708) – é 

a energia do próprio cogito –, o certo é que, mesmo nessa fracção maior dos seus textos, 

o autor não se restringe apenas à proposta de um Deus que é a imanência e a profundez 

da acção intelectual e cogitante. Há sempre referência, em simultâneo, numa total 

reciprocidade com o racionalismo, ou a um Deus Interior de características cristãs que 

existe em verdade e em espírito ou a um Deus que se insere numa filosofia de cariz mais 

                                                           
705 Idem, Um problema anteriano, p. 274. 
706 Ibidem, p. 274: “Pergunto-me se não prolongas para regiões metafísicas o que foi simples análise de 
reflexão em mim. Mas estás acaso no direito de fazer como fazes. Não devo objectar”. 
707 A sua mulher – Luísa Estefânia Gerschey da Silva Sérgio – falece a 29 de Fevereiro de 1960.  
708 Vf. SÉRGIO, António, Um problema anteriano, p. 283.  
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metafísica. Só assim, aliás, poderemos compreender uma doutrina como a de Sérgio, na 

qual não há contemplação dos factos puros e das naturezas absolutas – supostamente 

abrange tão-só o intelecto como agente criador da realidade – mas, por outro lado, alude 

a um fundo709 e a uma unidade, extra-sensorial, que é relativa a tudo o que existe. 

A interrogação que se apõe é naturalmente esta: com que legitimidade defende 

Sérgio uma ideia de Deus estritamente racional, se a associa a conceitos que não são da 

mesma natureza, ou que não são apenas da mesma natureza? A bem da verdade, não 

conviverá o seu iluminístico racionalismo com alguns tons menos iluminados do 

irracionalismo? Ou, para usarmos uma expressão mais a contento do autor, do 

racionalismo místico? Se Deus, enquanto Uno Unificante, enquanto Acto que 

proporciona a unificação, a relacionação e a universalização da parte face ao todo, do 

pormenor face ao fundo, enquanto agente maior da grandiosa impressão do 

misterioso710, não se delimita apenas com contornos metodológicos e racionais, porque 

é  que Sérgio os ressalta tão constantemente? No que toca a esta temática, por vezes, 

temos a sensação de que o ensaísta se refugia em questões mascaradas e em pseudo- 

ciências, que não ousa sair de um mundo que ele próprio criou. Não obstante, e até um 

pouco contraditoriamente, repugna a António Sérgio “(...) o hábito de [se] estabelecer 

um divórcio entre a vida espiritual e o verdadeiro intelecto (...)”711, isto é, revolta-se 

contra isso  a que chama de “(...) psicologia dos ‘compartimentos estanques’, a qual 

esquece que emotividade, inteligência, imaginação, etc., são aspectos de algo uno, e não 

partes de um composto”712. Chega até a confidenciar ao seu amigo José Régio que 

“sabem-me racionalista e intelectualista, e crêem que um racionalista é um rato de 

biblioteca, uma máquina de raciocinar, um cavalheiro pacatíssimo e prudentíssimo, 

perfeitamente metódico e regular na sua vida, com muito medo dos barulhos e das 

correntes de ar, incapaz de sentir a menor poesia, a menor simpatia ou aversão pelo que 

quer que seja, e sem sombra de sensibilidade estética. O Ribeiro Couto713, que me 

conheceu em Paris, dizia-me, espantado, que a minha pessoa e a minha vida eram afinal 

as mais românticas que ele tinha jamais presenciado. Respondi-lhe, rindo, que a clareza 

e arrumação perfeita das ideias na cabeça não tinha nada que ver com a ausência de 

                                                           
709 Ibidem, p. 272: “Tudo quanto existe está em relação com um «fundo» (...)”. 
710 Vf. Idem, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental,  p. 142. 
711 Idem, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos. 1 – A Religião no Oriente e no Ocidente 
segundo Radhakrishnan, pp. 179-180. 
712 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 46. 
713 Rui Ribeiro Couto (1898-1963) foi um jornalista, diplomata, poeta e romancista brasileiro. Foi cônsul 
em Paris e embaixador na Jugoslávia. Deixou uma imensa obra literária publicada. 
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sensibilidade, e que a emotividade mais romântica podia muito bem coincidir com uma 

inteligência clara de geómetra”714. 

O cristianismo defendido por António Sérgio, na sua obra, não deixa de estar em 

certa medida em consonância com aquele que os seus contemporâneos, em Portugal, 

também professavam. Ainda assim, os seus pares (sobretudo um Joaquim Teixeira de 

Pascoaes715, um José Sant’Anna Dionísio716, um Fernando Pessoa717, um Leonardo 

Coimbra718 e um José Marinho719) consideravam-no um estrangeirado720, um iluminista 

e um polemístico721. Isto tão somente pelo facto do ensaísta não concordar nem com as 

visões edénicas e triunfalistas construídas em torno do passado do país nem com as 

pseudo-quimeras e profecias criadas a pensar no futuro de Portugal. Em nome de uma 

tradição que o nosso ideológo não reconhecia como válida, progressista, científica e 

inovadora, Sérgio insurgiu-se contra aquelas teorias saudosistas, passadistas e 

românticas que, no seu entender, só podiam ser apregoadas de um jeito inconsequente e 

infantil722 por um rol de nefelibatas723. Segundo o autor dos Ensaios, em vez de tais 

propósitos elevarem o país, só o apequenaram e enclausuraram724. Deste modo, a fuga 

                                                           
714 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 39. 
715 Joaquim Teixeira de Pascoaes (1877-1952) foi o principal representante do Saudosismo em Portugal. 
Entre outras obras, publicou Embriões (1895), Para a Luz (1904), As Sombras (1907), Senhora da Noite 
(1909), Marânus (1911), Regresso ao Paraíso (1912) e O Pobre Tolo (1924). 
716 José Sant’Anna Dionísio (1902-1992) foi um escritor e filósofo portuense. Entre outros escritos, 
publicou Cepticismos (1929), Leonardo Coimbra (1936), Atlânticas (1940), O Universo de Raul Brandão 
(1967) e Da Urbe do Burgo (1971). 
717 Fernando Pessoa (1888-1935). 
718 Leonardo Coimbra (1883-1936) foi um filósofo que se dedicou essencialmente à teoria do 
criacionismo. 
719 José Marinho (1904-1975) foi um filósofo portuense que esteve ligado, ao lado de Álvaro Ribeiro, à 
criação do Grupo da Filosofia Portuguesa. A sua obra magna é a Teoria do Ser e da Verdade. 
720 Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 50: “Aos purificantes que me chamam «estrangeirado» 
(...)”. 
721 Sobre esta característica Sérgio não poderia estar mais de acordo. RÉGIO, José; SÉRGIO, António, 
op. cit., p. 33: “Com efeito, devo não esquecer que nasci com uma conformação intelectual contrária à 
que ganhou moda do meu tempo, e que de aí proveio que a polémica se tornou a própria maneira de ser 
da minha vida espiritual. Aparecido no mundo no tempo em que por cá apareci, a minha fidelidade à 
própria inteligência havia de levar-me a este antipático papel de sempre resistir, contrariar e combater, 
que tem sido o meu destino”. 
722SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 49: “O que os caracteriza a todos é a 
infantilidade”. 
723Ibidem, p. 54. 
724 Ibidem, p. 58: “Tanto direito tenho eu a atacar no órgão da sociedade o neo-lusismo, como o Pascoaes 
a atacar o «estrangeirismo», o «mercantilismo de comerciante honrado», etc. Não desejo ferir o Pascoaes, 
certamente, porém julgo-me não só no direito mas também no dever de protestar contra o saudosismo, 
visto que o creio uma tendência nociva e contrária à regeneração da vida, da inteligência, da educação e 
do carácter português. O temperamento saudoso (elegíaco, literatesco, voltado para o passado) é 
exactamente o maior defeito de que sofremos. Precisamos das qualidades contrárias de senso prático, 
inteligência lúcida, amor das actividades úteis e da «existência de comerciantes honrados» que o Pascoaes 
estupidamente desdenhou. Precisamos exactamente de ser comerciantes honrados (tal era Bach, o mais 



195 
 

da decadência rumo a um progresso cultural e social só será desencadeada a partir do 

momento em que se estipular, como primeira e fundamental premissa, que a única 

realidade que existe é o Espírito725. Um Espírito de viés cristão, é certo, mas que se 

distingue, de alguma forma, daquele que os pensadores do neo-lusismo defendiam. Para 

estes, Deus, enquanto Espírito, era, essencialmente, uma entidade teológica e metafísica, 

desvinculada, na sua essência, do acto da Razão. O cristianismo que os congregava a 

todos, no entanto, estabelecia-se enquanto postulado moral. 

Apesar de todas as nuanças e de todas as subtilezas nesta matéria, António Sérgio 

não separa Deus de Intelecto e Religião de Intelectualismo. No texto A Religião no 

Oriente e no Ocidente segundo Radhakrishnan726, o seareiro proclama a defesa do 

intelectualismo na religião e alerta para o facto de que não é o intelectualismo que 

perverte a religião e o relacionamento que os ocidentais estabelecem com Deus (tal 

como denunciam alguns mestres orientais, especificamente Ramakrishnan). A fonte de 

tal promiscuidade reside antes na mistura que se imprime entre o poder e o espírito e no 

erro de se opor intuição e espírito, misticismo e intelecto. Quando o intelectualismo 

crítico conseguir vingar na sua plenitude e todas as estratificações sociais estiverem já 

aperfeiçoadas, Deus tornar-se-á somente puro Espírito. Não precisará mais de 

conotações teológico-políticas. Está António Sérgio convencido de que esta aspiração 

só se efectiva, se o progresso da técnica científica se operar devidamente e se a 

sociedade sem classes727 se realizar na sua plena abundância. Ora, este Deus do Espírito, 

desvendável, no interior de cada homem, por meio de uma dupla e dual vivência (a do 

racionalismo e a do misticismo), só será alcançado quando o indivíduo estiver liberto de 

quaisquer problemas sociais, isto é, quando tiver solucionado o agrilhoamento e a 

alienação que os sistemas das sociedades contemporâneas impõem. Neste aspecto, a 

experiência de Deus ainda será, neste momento, uma libertação espiritual. Só depois 

disso é que o ser humano se poderá fundir (e ser) ao puro Espírito que Ele é. 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

altamente idealista de todos os músicos), em lugar do que temos sido: saqueadores, parasitas, fadistas, 
bacharéis inúteis, bandidos desonrados”. 
725 Idem, Considerações sobre o problema da cultura, p. 27: “(...) a noção básica de que a realidade – 
para nós – é o nosso espírito; que o que chamamos «sociedade» vem a ser um sistema de relações sociais, 
existentes como ideias no nosso espírito (...)”. 
726 Vf. Idem, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos. 1 – A Religião no Oriente e no 
Ocidente segundo Radhakrishnan, pp. 179-188. 
727 Vf. Ibidem, p. 188. 
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3.3 – O Misticismo da Razão. 

Sérgio como mito cultural. 

 

Como temos vindo a salientar ao longo deste capítulo, seríamos tremendamente 

injustos com o pensamento de António Sérgio se admitíssemos, como alguns intérpretes 

o fazem, que a sua ideia de Deus é uma pura tautologia racional, sem margem para 

outras vias de gnose. Por isso mesmo, é útil enunciar que o nosso filósofo chega a 

assumir a relevância do misticismo para o conhecimento de Deus. Na sua opinião, aliás, 

é a união do racionalismo e do misticismo que viabiliza a apreensão da unidade do 

existente. 

Mas o que entende Sérgio, todavia, por misticismo? 

Para o homem dos Ensaios, o misticismo é um tipo de vida espiritual que tem 

como móbil a captação directa da Unidade do Todo através de um processo que está 

além ou aquém728 da actividade discursiva e conceptual: “Se quiséssemos definir o 

misticismo, não só pelo que se passou na Europa em certo período, e dentro de 

determinada instituição, mas pelo que se viu na Europa e no Oriente, antes e depois de 

Jesus Cristo, e pelo que está sucedendo em nossos dias, seríamos tentados a defini-lo 

como um tipo de vida espiritual dominado pela intuição da Unidade do ser ou do ir-

sendo, Unidade que a ciência e a filosofia procuram exprimir intelectualmente, de 

maneira discursiva e conceptiva”729. No seu ponto de vista, São Francisco de Assis, o 

poverello, foi, entre todos os cristãos, aquele que mais evidenciou um misticismo 

universal, humanista e de carácter unitário730, independentemente da sua inegável 

filiação aos ditames da doutrina católica731. Para Sérgio, as ideias, as atitudes e as 

condutas morais de Francisco de Assis transcendem a sua ligação com o catolicismo: 

“Peço que se considere por um momento a atitude moral que ditou ao Santo o sermão 

aos pássaros de Bevagna; que se isole por abstracção essa mesma atitude, desligando-se 

hipoteticamente do sistema teológico a que está unida; e que se compare, por exemplo, 

                                                           
728 Vf. Idem, O Jogral de Deus, p. 249. 
729 Ibidem, p. 249. 
730 Ibidem, p. 249: “Poder-se-ia dizer que o «Poverello», foi de todos os cristãos, o que exprimiu a 
modalidade mais universal do misticismo, na mais geralmente acessível das suas formas: porque o 
misticismo aparece nele como sentimento da Unidade, poética e artisticamente manifestado”. 
731 Ibidem, p. 249: “Claro que o misticismo de S. Francisco de Assis se amolda aos quadros da doutrina 
católica: e não busque o leitor no que aí dissemos a menor propensão a negar tal facto; o que nos parece, é 
que tanto o místico oriental como o europeu racionalista podem ver no irmão do irmão do sol, da irmã 
água, do irmão fogo, dos irmãos pássaros, da irmã terra, das irmãs estrelas – translados poéticos e 
expressões artísticas das suas próprias ideias e intuições”. 
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com o sentimento religioso que animou a Ética. O que inspira a Ética é o sentir cristão, 

e aquela consciência da Unidade do ser; a forma, porém, por que a obra de Spinosa estes 

sentimentos se exteriorizam, não é uma forma propriamente artística, nem ternamente 

poética perante as coisas: é científica”732. Mas aquilo que mais entusiasmava António 

Sérgio, quando se referia a São Francisco, era o seu carácter humanista, se ele for 

configurado como o pendor de não levarmos “as coisas propriamente humanas para fora 

da consciência do homem, mantendo nesta as questões morais”733, e a orientação do seu 

espiritualismo, se este for entendido íntima e intelectualmente734. No fundo, o que 

encantava o nosso ensaísta era “o humanismo poético e sorridente com que a Unidade 

do ser é nele [São Francisco de Assis] vivida: e aparece-nos, esse terno humanismo, 

como uma irrupção da imaginação ariana (aquela que se objectivou na mitologia grega) 

para dentro do campo da mentalidade cristã”735. Ora, é tendo estes pressupostos como 

base que Sérgio defenderá que o misticismo e o racionalismo são expressões de uma só 

tendência, a saber, a da afirmação da Unidade que, relativamente ao primeiro caso, é 

vivida de uma forma sentimental e que, no que diz respeito ao segundo, é expressa 

através de ideias claras. É igualmente por meio deles que, quer como humanista quer 

como filósofo, o autor se sente ele próprio, em certa medida, e à maneira de São 

Francisco, um jogral de Deus736. 

Por mais que António Sérgio afirme que “o recurso à inteligência pode ser que 

seja incerto; mas é ainda o mais segurinho”737, o facto é que a sua gnosiologia denota 

um acentuado pendor de racionalismo místico. E esta afirmação explicita-se 

essencialmente por três razões: em primeiro porque evita estabelecer uma divisória 

entre Razão e Emotividade, entre intelectualidade e espiritualidade; em segundo porque 

                                                           
732 Ibidem, p. 249. 
733 Ibidem, p. 250. 
734 Ibidem, p. 250: “Outorgara Jesus aos seus apóstolos o dom de expulsar o maligno espírito, de sarar 
aleijões e enfermidades; e, se S. Francisco (como é natural) tomou à letra esses dizeres de Cristo, foi o seu 
pensamento demasiado puro – diz Sabatier – para que nos milagres pudesse ver mais do que um meio 
excepcionalíssimo de aquietar dores. Nem uma só vez recorreu ao milagre para provar com ele a sua 
própria missão, ou para impor ao mundo as suas próprias ideias; sentia decerto, não ser o melhor meio de 
converter as almas, e que Deus se não demonstra comummente pelo prodígio externo, mas no nosso 
íntimo. Para ele, como para o humanista, os milagres mais importantes não se dão no corpo, nem no 
mundo: dão-se, sim, nos actos espirituais e na consciência humana”. 
735 Ibidem, p. 249. 
736 Ibidem, p. 250: “Se desdenhou da «ciência» do seu próprio tempo, lembremo-nos que nós, os 
humanistas, a desdenharíamos sem dúvida alguma: porque esse saber não era ciência, e sim uma estéril, 
palavrosa e pretenciosíssima erudição; mas não desprezaria decerto a nossa, que sabe sarar os aleijoões do 
corpo, (mais, muito mais do que isso!) nos reforça o sentimento intelectual da nossa irmandade com o 
irmão lobo, e o irmão pássaro, e o irmão sol, e as irmãs estrelas; e porque o sábio de hoje, no jogo de 
escondidas com a mãe natura, é também, e a seu modo, um «jogral de Deus»”. 
737 Idem, Apêndice, p. 244. 
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se quer o racionalismo quer o misticismo são meios processuais do alcance da Unidade 

existencial, é natural que a união dos dois se configure numa comprovação maior de tal 

dinâmica; e em terceiro porque cada uma dessas expressões se completa mutuamente, 

isto é, se o caminho racional se antevê mais nítido e lógico, o místico apresenta-se mais 

compassivo. Cada um acrescenta ao outro mais experiência e mais ser. Por isso é que 

António Sérgio se insurgia contra aqueles que o criticavam pelo facto de Santa Teresa 

de Ávila e de São Francisco de Assis figurarem no Calendário Seareiro, por exemplo. 

No seu ponto de vista, “a Seara Nova não é nada disso, mas sim um ginásio de cultura 

humana, de largo e generoso humanismo crítico, - e a cultura, para ela, consiste 

precisamente em se libertar o indivíduo de toda a espécie de limitações, subindo 

portanto ao universal, donde se observa – e donde se abarca – quanto é positivo e 

construtor. O espírito «seareiro» não se afirma por antagonismos, exclusões, negações, 

mas, pelo contrário, por compreensões. Tudo quanto é larga e profundamente humano é 

«seareiro» (...)”738. 

A ideia de Deus pensada pelo nosso autor associa-se, deste modo, não só a uma 

libertação espiritual e a uma supra realização racional experimentada pelo indivíduo, 

mas também a um apelo para a ideia de universal e para a ideia de infinito. Tal 

libertação e tal apelo edificam-se no processo dialéctico no qual se constitui o 

racionalismo místico. Afinal de contas, é quando se trata da conversão do individual 

para o universal, do fenoménico para o numénico que Sérgio alude a Deus. 

Mas de quem herdou Sérgio, afinal, este racionalismo místico? 

Do seu Mestre Platão num determinado sentido, da leitura dos neo-platónicos, dos 

santos espanhóis Teresa de Ávila e João da Cruz739, de Bento de Espinosa, de Louis 

Pasteur740 e de Albert Einstein, para citarmos apenas alguns dos mais pungentes 

racionalistas místicos que o ensaísta admirava. 

Quando António Sérgio é apelidado, por muitos dos seus contemporâneos e dos 

seus adversários intelectuais, de ser um metafísico741, não podemos retorquir 

contrariamente. De facto, o ilustre seareiro procurava a suprema Unidade que constitui o 

                                                           
738 Idem, Sobre Cristianismo e Cristãos, Verdadeiros e Falsos. 7 – A alguns que julgam dever opor-se a 
Francisco de Assis e a Teresa de Ávila, p. 209. 
739 São João da Cruz (1542-1591) foi um frade carmelita espanhol que se evidenciou pela sua poesia 
mística. 
740 Louis Pasteur (1822-1895). 
741 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 38: “Ainda outro um homem de muitíssimo mérito (e que 
sei, aliás, que me estima em altíssimo grau) me dizia que eu tenho o defeito de ser ‘metafísico’ e 
excessivamente ‘homem de elite’, e isto porque lhe falava de preocupações eternas, profunda e 
largamente humanas, superiores à preocupação actual da revolução comunista”. 
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Universo não apenas nas esquadrias da Razão e do Método. E a proposta do seu 

racionalismo místico742 é a prova maior dessa demanda. Demanda que foi deveras 

enaltecida quer por si quer por alguns dos seus epígonos mais directos. Mas que, de 

outro modo, foi também desvirtuada e esquecida por muitos dos seus seguidores e dos 

seus antagonistas, que, por ignorância ou preconceito, depressa se atreveram a 

desadjectivar o seu racionalismo de místico. Roubando-lhe, assim, a sua essência e 

criando um outro seareiro – qual personagem diabólica e ídolo dogmático e 

encarcerador. 

Tal comportamento foi fatal para a divulgação e para a aceitação do pensamento 

do ideólogo dos Ensaios tanto nas suas gerações como naquelas que o subseguiram. O 

que dele permitiram que ficasse foi a atitude polemista e a adesão incondicional a um 

racionalismo estrito e sentencioso. Arrancaram-lhe, assim, o que de mais nobre, fecundo 

e magnífico existia nos seus textos e nas suas intenções e proposições: a ideia da 

problemática. Ora, isso, matou-o em certa medida, já que ele acreditava que “na 

humildade da problemática há o seu quê de divino”743. Este Sérgio adulterino foi muito 

bem definido por Eduardo Lourenço no seu texto Sérgio como mito cultural. E é através 

da análise do mesmo que conseguimos, porventura com mais ênfase, denunciar o 

despropósito hermenêutico e o destempero conceptual cometido, por pseudo-devotos e 

por mal intencionados, em torno da obra de António Sérgio, muito especificamente em 

torno da natureza e da amplitude do seu racionalismo. 

Sensivelmente dois meses depois da morte de António Sérgio, a 24 de Janeiro de 

1969, Eduardo Lourenço publica, na revista O Tempo e o Modo, o artigo Sérgio como 

mito cultural744. O que o autor de Heterodoxia pretende é discutir criticamente não só o 

papel que Sérgio representou para a cultura portuguesa na primeira metade do século 

XX, bem como o pendor do seu polemismo, do seu racionalismo e do seu ensaísmo. 

Quem era e o que representava António Sérgio, no fim de contas, para Eduardo 

Lourenço nesse início de Primavera marcelista? 

Um mito cultural, de facto? Um ensaísta incomum? Um polemista inveterado? 

O que significava o racionalismo crítico defendido pelo homem da Seara Nova, no 

ver de Lourenço, para a cultura portuguesa e para os estudos filosóficos em Portugal? 

                                                           
742 LOURENÇO, Eduardo, Sérgio como mito cultural, p.163: “É que o racionalismo de Sérgio que, com 
mais razão ainda do que supunha, ele intitulou de místico (...)”. 
743 Idem, Cartas de Problemática, carta n.º 8, p. 407. 
744 LOURENÇO, Eduardo, Sérgio como mito cultural, pp. 250-260. 
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No nosso ponto de vista, Sérgio como mito cultural para além de se constituir 

enquanto análise estrita da ideia de Razão no autor dos Ensaios, é, igualmente, uma 

avaliação mais generalizada das veras condições formais e epistemológicas que 

compunham o cenário intelectual português do início do século até aos seus meados. 

A questão que Eduardo Lourenço coloca prende-se, afinal, com a relação que 

Sérgio estabeleceu entre o seu polemismo e o seu ensaísmo. Na sua perspectiva, o 

ensaísmo do ilustre seareiro era resultado do uso de um instrumento formal – a 

polémica – muito bem engendrado. É nesse sentido que Lourenço afirma que António 

Sérgio criou um outro conceito ou um outro tipo de ensaio. De igual modo, é seguindo 

essa mesma concepção que o autor de Sérgio como mito cultural defende que a ideia de 

Razão exposta pelo homem dos Ensaios é um fruto muito directo dos seus polemismo e 

ensaísmo. Até porque, na sua visão, tal ideia não é nada de original, é até muito comum 

na sua época, sobretudo entre os pensadores neokantianos dos países do centro europeu. 

A favorecê-la, todavia, está a orientação e a entonação que Sérgio lhe concedeu: 

racionalismo enquanto missão espiritual e enquanto misticismo. 

Se, a priori, a noção do racionalismo sergiano (mesmo que visto como idealismo 

realista) parece aproblemática; se a construção da sua epistemologia se dá 

negativamente (pela rejeição do sensível – se bem que não seja necessariamente assim); 

se não compreendeu, na integralidade, alguns pensadores do seu tempo, como seja o 

caso de Henri Bergson, por exemplo; porque é que António Sérgio é, ao fim e ao cabo, 

um mito cultural? Apenas porque a sua capacidade de polémica era exímia? Porque a 

sua estruturação discursiva e a sua clareza de pensamento e escrita eram indiscutíveis? 

Ou porque não existiam contraditores à sua altura? Ou será ainda que, só por si, a recusa 

da neutralidade e a sua coerência formal e subjectiva bastavam para que Eduardo 

Lourenço o denunciasse enquanto mito cultural? Mas será que a expressão mito cultural 

não é depreciativa, em certo sentido, e não está associada a uma imagem errada que 

alguns fizeram da figura e da obra de António Sérgio? Há pelo menos uma resposta que 

pode ser dada logo à partida e sem grandes demoras: a mitificação do ensaísta (ou da 

sua postura intelectual) está indiscutivelmente relacionada com a sua ideia de Razão. 

A leitura que Lourenço faz da figura e da obra de António Sérgio é isenta, ou seja, 

é desapaixonada, limpa, própria de quem, como ele, não se reconhece nem enquanto 

discípulo nem enquanto detractor do ensaísta. Neste caso, portanto, torna-se mais fácil 

de acompanharmos a argumentação que culminará na afirmação “Sérgio como mito 

cultural” e que está dependente da análise da ideia sergiana de Razão. 
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Para António Sérgio, o seu racionalismo é um postulado, é um dado absoluto, de 

tal modo que, quase inocente e infantilmente, chega a confessar, em certo artigo da 

Seara Nova, que “se nunca tivesse havido racionalistas, o primeiro racionalista teria 

sido eu; o racionalismo, em mim, não é uma teoria que eu adoptei, mas uma maneira de 

ser com que nasci”745. Ora, assunções desta natureza, aliadas à própria teoria do 

conhecimento que o autor dos Ensaios defende em quase toda a sua vida, acabam por 

convencer Eduardo Lourenço de que “em si mesma, a concepção de razão segundo 

António Sérgio – e por conseguinte o seu específico racionalismo – nada tem de 

profundamente original”746. Sobretudo porque é típico da sua época, é um neokantismo 

que abundava nas escolas da Europa, cujas características, todavia, Sérgio não adoptou 

completamente. Se o racionalismo crítico de um Hermann Cohen, de um Ernst 

Cassirer747 ou de um Jules Lachelier são de natureza sistemática ou até problemática (no 

sentido em que surge como resposta ou interrogação a um problema), o racionalismo de 

António Sérgio não se inscreve integralmente nesta concepção. O que distingue Sérgio, 

neste ponto, é o seu carácter espiritual e místico, é a sua vertente idealista. Para o autor 

dos Ensaios, a única realidade que existe é o Espírito; o Espírito universal que, ao 

manifestar-se na actividade racional de cada ser humano, se individualiza e se torna 

presente em cada um. Ora, a Razão nada mais é do que a força motriz que identifica e 

universaliza o que é disperso e distinto, é o Uno-Unificante que tudo reúne e unifica. 

Mas, talvez mais do que uma categoria gnosiológica, a Razão é sustentada por Sérgio 

como missão pessoal e social, como cruzada cultural e filosófica. A célebre proposta da 

Reforma da Mentalidade refere-se tão-só a uma inversão metodológica, a um bom uso 

da Razão: “(...) o que eu peço todos os dias aos meus mais jovens compatriotas, não é 

que abandonem as suas ‘ideias’ (os seus credos, partidos, fés): é, sim, que busquem ser 

inteligentemente (civilizadamente, europeiamente) aquilo mesmo que dizem ser. § Sei 

(ou julgo sabê-lo) como se barbarizou esta Nação, e [o] que haveria a fazer para a tirar 

de bárbara; e repito que a reforma mais importante – condição preliminar de todas as 

outras – é sempre A REFORMA DA MENTALIDADE; e que a disciplina mais 

necessária para termos a ordem a que todos visamos, não é a disciplina que provém da 

espada, da ditadura, da realeza ou da polícia, - mas a ordem, a honestidade e a disciplina 

                                                           
745 SÉRGIO, António, Sobre o odioso “eu”, p. 124. 
746 LOURENÇO, Eduardo, Sérgio como mito cultural, p. 162. 
747 Ernst Cassirer (1874-19450) foi um filósofo judaico-alemão que difundiu o criticismo de Kant a várias 
áreas do conhecimento. As suas principai obras são: Fundamentos científicos do sistema de Leibniz 
(1902), Filosofia das formas simbólicas (1923), A Filosofia do Iluminismo (1932) e O Mito do Estado 
(1946). 



202 
 

intelectuais”748. A Reforma da Mentalidade consiste, pois, numa mudança 

metodológica, numa primazia a dar à actividade racional: “Numerosas pessoas que 

nestes últimos tempos se têm dado a repetir a minha divisa: ‘reforma da mentalidade’, 

lhe atribuem um significado não só diverso, mas até contrário, ao que por essas palavras 

eu tentei exprimir. O que elas chamam ‘reforma da mentalidade’ é uma substituição no 

conteúdo das convicções; é deixar de acreditar em certos dogmas políticos para 

acreditar nos dogmas que lhe são opostos. Ora, o que eu quis significar por aquela 

máxima não é uma modificação no conteúdo das crenças, e sim na forma do 

pensamento dos homens, isto é, a passagem da mentalidade catecismal e dogmática (que 

se encontra igualmente nos dois campos opostos, entre homens da direita e entre 

homens da esquerda, entre vermelhos e azuis) para a atitude de espírito indagadora e 

crítica, - para a do livre exame, para a da correcção incessante, para a da discussão 

aberta, para a da investigação contínua”749. 

Para António Sérgio, a Razão é, neste sentido, um ideal, uma missão e uma 

mística pela qual é necessário lutar, destemida e polemicamente, se preciso for. Qual 

“cavaleiro da espada de pau”, Sérgio insurgir-se-á contra tudo e contra todos que 

impedem ou dificultam a florescência e a luminosidade da actividade e da sociedade 

racional. Deste modo, concordamos com Eduardo Lourenço quando supõe uma relação 

directa entre o racionalismo e o polemismo do seareiro. Em primeiro lugar porque, tal 

como escrevemos no primeiro capítulo desta tese, “como todo o racionalismo, o de 

António Sérgio é uma forma de voluntarismo e, ironia das coisas, uma paixão. 

Celebremo-la porque foi nobre e ardente e de alto propósito. Mais do que tudo foi ela 

formal e subjectivamente coerente como é raro em praias lusitanas”750, em segundo 

porque a polémica é uma forma de valorizar o seu racionalismo. No entanto, já não 

partilhamos da opinião de Lourenço quando este afirma que “raramente, António Sérgio 

abordou qualquer matéria – acontecimento histórico, obra literária ou problema 

filosófico – em primeira mão ou, se se prefere, de face. A sua démarche ensaística é 

suscitada de preferência pela opinião alheia, na sua expressão assinada, ou enquanto 

vox populi cultural”751. Será que poderemos concordar com tal afirmação quando nos 

confrontamos com obras como Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da 

                                                           
748 SÉRGIO, António, Explicações ao Ex.mo Sr. Professor Martinho Nobre de Melo sobre as Doutrinas 
Morais dos meus Ensaios, Conclusão, p. 37. 
749 Idem, Introdução Geográfica-Sociológica à História de Portugal, p. 218. 
750 LOURENÇO, Eduardo, Sérgio como mito cultural, p. 171. 
751Ibidem, p. 160. 
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Filosofia de Antero de Quental (1909), Da Natureza da Afecção (1913), Educação 

Cívica (1915), História de Portugal (1929), Diálogos de Doutrina Democrática (1933), 

Democracia (1934), Cartesianismo ideal e cartesianismo real (1937), Um problema 

anteriano (1943), Cartas do Terceiro Homem (1953-1957)? Parece-nos que não. O 

raramente não é assim tão raramente. 

Para além do racionalismo e do polemismo sergianos, Eduardo Lourenço discute 

ainda outra temática fundamental da obra e da figura de António Sérgio: o ensaísmo. Se, 

de facto, a epistemologia do autor se define enquanto racionalismo crítico, se a 

metodologia usada por si é de natureza cartesiana, recorrendo amiúde à polémica, a sua 

forma literária de expressão preferida é, porém, o ensaio. No entanto, o ensaísmo 

proposto por Sérgio é de natureza diversa, como supõe Eduardo Lourenço quando 

escreve que “é o autor de Ensaios um autor que propriamente falando nunca escreveu 

«um» ensaio? Pertence ele, mais do que ninguém, àquela espécie de homens a quem o 

«ensaio» está vedado? Ou criou Sérgio uma outra espécie de «ensaio»? A resposta é 

complexa porque se articula, pelo menos, sob duas vertentes, uma sociológica (e 

temperamental), e outra, anímica e intelectual”752. A bem da verdade, Lourenço não 

responderá objectivamente a essa questão mas, pelas mediações que faz ao longo do 

texto, concluirá que o ilustre seareiro criou uma outra espécie de ensaio, absolutamente 

relacionado ao seu polemismo e ao seu conceito de Razão. É provável até que o seu 

ensaísmo, mais do que um meio para expressar as suas convicções, seja uma forma de 

chamar a atenção para as suas polémicas, para as suas dores, para as suas paixões, para 

os seus enganos e desenganos. Dizemos provável porque não temos certeza quanto a 

isso, embora Eduardo Lourenço a tenha e a refira ao longo das páginas de Sérgio como 

mito cultural. 

Cremos que o que verdadeiramente move o autor de O Labirinto da Saudade no 

artigo Sérgio como mito cultural é a denúncia de um conjunto de argumentos que, no 

fundo, tem caracterizado o ensaísta enquanto mito cultural por aqueles que deixaram 

cair o seu misticismo, tornando Sérgio “viático de um racionalismo aceitável e, 

sobretudo, uma maneira de não pensar o que nele era, mesmo se contestável como 

todos, autêntico e fundado pensamento. Assim, este homem cuja missão confessada era 

a de fazer «pensar Portugal», por uma certa qualidade do seu próprio pensamento, mas 

mais ainda pelas condições particulares do nosso meio cultural, acabou por se converter 

                                                           
752 Ibidem, p. 160. 
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no álibi daqueles que o não pensam. Sérgio pensava por nós, logo dispensava-nos de 

pensar. Em resumo, e pelas razões que no nosso arrazoado se deduzem, Sérgio volvera-

se em mito cultural, singular destino para um profeta e apóstolo da autonomia pensante 

e da dúvida metódica. Traíram os discípulos o mestre?”753 Mas, para além daqueles que 

valorizaram o seu socialismo e o seu racionalismo matematizante, esquecendo-se do seu 

misticismo e da sua missão espiritual, e o tornaram num mito cultural, ainda é possível, 

a partir de dados que o próprio Eduardo Lourenço nos fornece neste seu texto, definir 

Sérgio, senão como mito cultural, pelo menos como homem de excepção. Enunciemo-

los, então: 

1. António Sérgio era detentor de um polemismo exuberante e apelativo (que “não 

teve verdadeiros contraditores”754 à altura) 

2. António Sérgio criou um ensaísmo notável, exemplo para várias gerações755 

3. António Sérgio era dono de uma postura intelectual marcante 

4. António Sérgio manifestava uma claridade de pensamento e de escrita756 

5. António Sérgio tornou-se exemplar no seu discurso popular (demarcando-se “de 

um discurso universitário arcaizante ou excessivamente abstracto”757 comum na sua 

época) 

6. António Sérgio criou uma filosofia consistente, inteligível, que não era fácil 

nem da facilidade758 

7. António Sérgio viveu romanticamente 

Compreender toda a argumentação que Eduardo Lourenço congemina em torno da 

constatação de “Sérgio como mito cultural”, implica perceber, finalmente, a crítica 

latente que o autor de Heterodoxia faz aos discípulos (“se na verdade o são...”759, como 

escreve logo nas primeiras páginas deste seu texto) de António Sérgio ou à traição que 

fizeram ao seu mestre. No fundo, o que Lourenço parece afirmar é que grande parte da 

obra de Sérgio não foi correctamente assimilada, nem por aqueles que se diziam seus 

seguidores. Confundiram os seus conteúdos, os seus propósitos, os seus ideais e até a 

sua metodologia e construíram um Sérgio mitológico. Ignoraram o seu racionalismo 

místico, a sua poesia, o seu socialismo anteriano, a sua crítica literária e até a sua 

                                                           
753Ibidem, p. 167. 
754 Ibidem, p. 166. 
755 Vf. Ibidem, p. 167. 
756 Vf. Ibidem, p. 166. 
757 Ibidem, pp. 166-167. 
758 Vf. Ibidem, p. 167. 
759 Ibidem, p. 160. 
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gnosiologia, sobretudo quando a apartaram do sensacionismo, esquecendo-se do que o 

próprio António Sérgio tinha dito: “Separar o sentimento da inteligência ou o facto da 

ideia, é uma ilusão na vida e um erro na especulação. O próprio trabalho científico 

pressupõe um amor e um ideal, ainda que mascarado ou inconsciente. Fazer ciência não 

é só especular, mas sentir, actuar, produzir”760; “Aquela grande lucidez na criação 

mental, a que costumam chamar «inteligência fria» os que nunca criaram na lucidez 

mental – essa lucidez, ia eu dizendo, anda sempre unida à emotividade extrema”761. Por 

outro lado, evidenciaram-lhe um racionalismo puro, separado das sensações, das 

afecções e da emotividade; um socialismo absolutamente republicano, sem quaisquer 

mediações observadas, quando Sérgio, na realidade, teceu uma crítica contundente à 

governação da 1.ª República em Portugal762; um apostolado invencível; uma postura 

mítica e superior 763. 

Se o propósito de Eduardo Lourenço, no artigo Sérgio como mito cultural,  é 

analisar a ideia de Razão e a proposta moral do ideólogo dos Ensaios, cremos que a sua 

verdadeira intenção supera esse propósito inicial, na medida em que se preocupa em 

averiguar em que se constituiu, a bem da verdade, o seu polemismo e o seu ensaísmo. 

Ao agir deste modo, propõe, a si e aos leitores, uma redescoberta de António Sérgio, 

                                                           
760SÉRGIO, António, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental, 
p. 142. 
761 Idem, Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, pp. 190-191. 
762 Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 38: “Ora eu sempre vi a vacuidade dos nossos chefes 
republicanos. Para a acção efectiva o homem é a única realidade; a melhor ideia não tem mérito prático 
algum (isto é, não pode reproduzir resultados bons visíveis) enquanto não encarna num homem bom, num 
homem de valor para a acção. (...) Num dia em que nós possuirmos uma porção de homens de boa 
vontade, de energia e de competência técnica, capazes de ir reformar e desinfectar os diferentes órgãos do 
país – Escola, Fábrica, Agricultura, Exército, Burocracia, etc – a revolução está feita, quer o chefe do país 
use Dom ou não use Dom”; Idem. Sobre a minha colaboração na obra da «Renascença Portuguesa». 
Portucale – Revista Ilustrada de Cultura Literária, Científica e Artística. Porto, n.º 3, vol. I, Primavera de 
1955, pp. 115-123: “Entrando, pois, para a Renascença Portuguesa propunha-me trabalhar pela minha 
ideia: a dar às novas instituições do País um bom conteúdo de reforma positiva, de carácter educativo e 
económico-social, substituindo o republicanismo emocional e romântico (instintivo, exteriorista, de 
expansão, ou centrífugo) por uma boa democracia, reformadora e concreta – isto é, por um regime 
cultural de autodomínio e autocrítica, de interioridade centrípeta, de disciplinação racional, animado de 
intuitos de reforma económica”. 
763 CARVALHO, J. Montezuma de, António Sérgio, a obra e o homem, pp. 25-26: “Há homens e 
homens. O homem Sérgio não levava no temperamento o caricato gesticular do homem de praça pública, 
repleto de espessa oratória e que só sente criar-se junto da multidão. Preferia levar consigo uns papéis no 
bolso, puxar deles e lê-los. O improviso não se conjugava com a sua capacidade de raciocinante. Pelo 
menos não fazia do improviso uma segunda natureza. Quando falou aos socialistas no banquete do 
Primeiro de Maio de 1947 iniciou a sua alocução com estas palavras: - «Puxo da ‘sebenta’ (como estareis 
observando) para poder ser mais preciso, para poder ser mais breve. Aliás, não se trata, para mim, de 
discursar com eloquência, mas de alinhavar, submetendo-vo-las, certas sugestões bem singelas». Era a 
sua prática corrente. Porque há intelectuais daquele outro tipo eufórico, escravos do espectáculo. Só 
perante os outros ganham o estímulo para o despertar da criatividade. Sem público esmorecem. O caso de 
Leonardo Coimbra (1883-1936) é paradigma desta espécie rumorosa”. 
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uma eliminação de tudo o que de artificial cobriu a figura e a obra do seareiro, uma 

desmitificação do sergismo. Neste sentido, Sérgio como mito cultural revelou-se 

urgente e actualíssimo, não só em 1969, quando o polemista tinha acabado de falecer, 

mas também ainda hoje, quando já assinalámos os 43 anos da sua morte. Se isto nos 

revela a premência e a percuciência de análise de Eduardo Lourenço, revela-nos, por 

outro lado, a passividade e o desinteresse que os portugueses, em geral, sentem 

relativamente aos seus autores, em específico por António Sérgio (ainda hoje não existe 

uma edição completa da sua obra). No fundo, ele continua a ser um mito cultural para os 

pseudo-racionalistas, para os pseudo-socialistas, e um detractor do lusismo para os 

pseudo-saudosistas. Inverteram o pensamento de António Sérgio e não compreenderam 

que ele, como muito bem sublinhou Lourenço, tinha uma funda inspiração platónica e 

uma grande assimilação do inteligível e do bem764: “Sérgio, e essa foi a sua coragem e a 

sua glória, recusou-se a qualquer neutralidade, colaborante ou não, tanto sobre o plano 

da acção como do pensamento. A sua obra é uma obra de combate, herdeira do primeiro 

Antero e de algum Oliveira Martins. Aqui reside o segredo da sua influência, de algum 

modo mais eficaz que a de ambos – ao menos sob o plano ideológico – por mais 

coerente e sistemática. (...) De algum modo, o seu reino foi o do impossível que ele 

soube apresentar como o possível, por essa passagem quase fatal que liga o ser ao dever 

ser. Sérgio foi um utopista. Não o dizemos nem para o censurar, nem para nos 

dessolidarizarmos imaginariamente dele. Sob a nossa pluma é o supremo elogio. Ao 

realismo da aceitação do inaceitável preferiremos sempre a luta pelo ainda não possível 

e até pelo impossível. O mais profundo sentido do idealismo de Sérgio vive desta 

inspiração e por isso deve e merece viver em nós e integrar-se na linha de cumes que ele 

idealizou mas sem os quais a nossa marcha não tem sentido. O nosso urgente dever 

continua sendo o de pensar com o máximo de claridade e na suposição de que se a razão 

não move o mundo deve movê-lo”765. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
764 LOURENÇO, Eduardo, Sérgio como mito cultural, p. 167. 
765 Ibidem, p. 171. 
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3.4 – Acerca do Uno e do Uno unificante 

 

3.4.1 – Do Uno unificante: Alguns pressupostos 

 

Quando alguns intérpretes do pensamento português contemporâneo afirmam que 

o Uno Unificante é um aspecto obscuro na obra de António Sérgio, estão a referir-se, 

naturalmente, à falta de especificação que o filósofo lhe confere numa determinada 

orientação ou dimensão. Não obstante tal conceito surja muito bem definido, em alguns 

textos onde o pensador mais aprofunda a sua gnosiologia, o que é certo é que os leitores 

denunciam a incompletude do seu tratamento conceptual, sobretudo nos campos 

metafísico e ontológico, para onde parece resvalar também a sua leitura. Embora o 

nosso idealista crítico afirme categoricamente que o Uno Unificante é Acto, a dinâmica 

que universaliza e unifica tudo quanto existe, não aborda nem analisa o fundo que lhe é 

inerente. Ao fim e ao cabo, o que é que reside na essência desse Uno Unificante que lhe 

permite actuar do modo como actua? Sérgio não explica. Ou seja, sabemos apenas que é 

Acto, Puro Acto, nada mais. Provavelmente, a resposta que o ensaísta apresenta basta-

lhe a ele próprio. No entanto, porque alude depois a mistérios e a realidades 

inexplicáveis, como já antes denunciaramos? Se o Uno Unificante, enquanto Deus 

metodológico, lhe é suficiente, porque se refere ele a um fundo, inexplicável e 

incompreensível à nossa consciência? Porque não considera as origens e os limites 

desse mesmo Deus racional? Porque não discute abertamente a sua natureza mais plena 

e integral? Porque é que lança, afinal de contas, dúvidas aos seus leitores e intérpretes? 

Cremos que o seu amor pela busca da racionalização perfeita (que não deixa de ser, 

simultaneamente, um medo violento e aterrador), o leva, curiosa e paradoxalmente, a 

cometer pequenas traições, por mais que lhe sejam involuntárias e indesejadas. 

Antes de tudo mais, o “uno unificante é o verdadeiro ser”766. 

Partindo desse pressuposto, o que António Sérgio parece sugerir, em certa medida, 

é que a orientação metodológica que o homem deve perseguir é a da esfera espiritual e 

que, a fortiori, corresponde à verdadeira dimensão da realidade. Tal apreensão do real é 

tão-só a vivência do intelectual, do objectivo, do universal e, paradoxalmente, ou talvez 

não, a aproximação ao tema de Deus. Da mesma maneira, relembramos que o Uno 

unificante não é nem uma substância, nem uma entidade, nem uma natureza altaneira, é, 

                                                           
766 Idem, Um problema Anteriano, p. 274. 
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ao invés disso, Acto. Puro Acto767. De tal modo que, para além de todas as atribuições 

que lhe são inerentes, aquelas que mais se destacam são as de unificação e de 

universalização. O Uno unificante actua, nesta perspectiva, no e através do Espírito, 

sintetizando aquilo que é sensível e diverso naquilo que é espiritual/intelectual e uno. 

Enquanto Acto, o Uno unificante proporciona ao Homem o desvencilhamento do seu eu 

empírico e a revelação do seu eu originário, absoluto. Esta descoberta traz-lhe uma 

nova visão na medida em que lhe concede a possibilidade de vislumbrar a 

existência/realidade antes de qualquer separação, sobretudo aquela que ocorre, no 

mundo fenoménico, entre o ser e o não-ser, entre o sujeito e o objecto768. O Uno 

unificante ou o Deus-Acto-Imanente exprime-se no homem por meio do seu intelecto, 

do seu Espírito. E se, em parte, pode ser associado a um Deus metodológico (porque 

universaliza e unifica), por outro pode ser visto também como um Deus de 

características mais convencionalmente teológicas (uma vez que aufere o princípio do 

ser de todos os entes)769. Contudo, temos consciência de que Sérgio não diz, na sua 

obra, tudo aquilo que pensa sobre Deus e sobre o Uno unificante. Se temos a perfeita 

convicção de que, enquanto Acto, dinâmica, é o princípio mor da universalização, da 

unificação e da relacionação, ademais, enquanto Uno, pouco Sérgio nos dá a saber – não 

nos esqueçamos que o autor chega mesmo a afirmar que há uma imensidão misteriosa 

que paira dentro e fora da nossa consciência. Acerca desse mistério evita, pois, 

distensões e especulações. Para o autor, sobre o que não se sabe e conhece é melhor 

nada dizer-se. Ainda assim, deixa entoar, por vezes, algumas breves palavras. 

António Braz Teixeira não deixa de ter razão quando escreve que “o Uno 

unificante vem a ser, então esse pensar absoluto e impessoal ou acto absoluto do 

pensamento efectivo que, enquanto origem das origens da actividade de pronunciar 

juízos cognitivos e éticos e enquanto actividade de pôr um eu transcendente idealmente 

anterior ao objecto e à actividade judicativa, é uno e cuja actividade tem um carácter 

unificante. O Uno unificante é, então, o espírito como impessoal unidade transcendental 

de apercepção, a razão como ser-acto, espiritual e puro que, sendo busca da unidade em 

tudo, constitui a «manifestação do universal no indivíduo», daquilo que nele não é 

individual, do absoluto do pensamento”770. Ou seja, o Uno unificante é o pensamento 

absoluto ele próprio, é o acto dinâmico e a actividade pura e genuína do pensar, anterior 

                                                           
767 Vf. Ibidem, p. 274. 
768 Vf. Ibidem, p. 274.  
769 Vf. Ibidem, p. 275. 
770 TEIXEIRA, António Braz, António Sérgio, filósofo, p. 27. 
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a qualquer separação ontológica e epistemológica do Eu, do ser pensante. Trata-se, 

portanto, de uma acção absolutizante, ainda que imanente. Não há transcendência ou 

transcendentalismo no puro acto em que se constitui o Uno unificante. O pensamento, 

através da sua estrutura, do seu movimento e da sua intensidade interna, promove a 

unificação de tudo o que se apresenta disperso e diverso, permitindo, desse modo, a 

concretização do conhecimento. Caracteriza-se a dinâmica do espírito pelo adjectivo de 

unificante uma vez que ela une e unifica, por meio da relacionação mental, aquilo que é 

plural e desconexo. No entanto, em si, o espírito define-se enquanto unidade – pelo 

conceito de Uno mais especificamente. À partida, não poderemos desagregar o Uno do 

unificante, nem este daquele, como é natural. No entanto, isso não implica que não nos 

interroguemos acerca do Uno que compõe a estrutura do Uno unificante. É que Sérgio, 

embora não proponha a separabilidade da própria expressão, parece saber mais do Uno 

em si mesmo do que aquilo que, na realidade, sobre ele diz e escreve. Talvez seja 

possível, no fim de contas, pronunciarmo-nos acerca do Uno sem ser necessário 

associar-lhe o unificante. Não obstante o ensaísta houvesse acentuado o traço distintivo 

e essencial dessa acção pura. Ainda assim, ficamos, por vezes, com a sensação de que 

António Sérgio mais realçou o unificante do que o Uno. Todavia, segundo nos parece, 

não podemos ignorar que o Uno unificante é uma expressão composta, cujo substantivo, 

só por si, é merecedor de uma interpretação aguda e fundamental. 

Tendemos a concordar com Sottomayor Cardia quando ele defende que “não é 

pertinente sustentar que o tema do uno unificante tenha surgido na maturidade ou 

assinale o início de alguma nova fase na filosofia sergiana”771. Se, a bem da verdade, a 

questão do Uno unificante não aparece nos primeiros textos filosóficos do homem dos 

Ensaios, o que é certo é que, já em 1909, Sérgio se referia a conceitos como Ideia Pura, 

Bem ou Absoluto, que posteriormente serão por si associados à noção de Uno unificante. 

Neste quesito, partilhamos do raciocínio que João Paulo Princípe expõe em Razão e 

Ciência em António Sérgio: “Vemos, pois, que para AS o Eu absoluto, a unidade 

transcendental da apercepção, o Uno unificante e a Forma do Bem são «aspectos do 

mesmo tema», o qual tem o carácter de uma Actividade”772. A expressão de Uno 

unificante, embora surja nos textos de Sérgio apenas no final da década de 20, estava já 

em potência noutros conceitos sergianos e, nesse sentido, não é original nem precursora 

                                                           
771 CARDIA, Mário Sottomayor, António Sérgio ou o mentalismo relacional, p. 278. 
772 PRÍNCIPE, João. Razão e Ciência em António Sérgio. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
2004, p. 164. 
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de nenhum ciclo intelectual ou filosófico. Quase de repente, e enquanto usava termos 

como o de unidade, o de ideia pura, o de Absoluto ou o de Bem, passa o ideólogo a 

acrescentar um novo conceito: o de Uno unificante. Repentinamente e sem razão 

aparente, diremos até. Por esse motivo, compreendemos a afirmação de Sottomayor 

Cardia quando escreve que “a expressão «uno unificante» tantas vezes utilizada ao 

longo de tantas décadas não possui sentido inequívoco nem prima pela clareza. Não é 

provável que apenas tenha sido uma expressão infeliz. É enigmática”773. É ambígua e 

misteriosa por variadas razões. Em primeiro lugar porque não é amplamente explorada 

por Sérgio (às vezes, ficamos com a mesma sensação do antigo Ministro da Educação e 

Cultura, embora saibamos que tal acepção não se restrinja tão-só a essas qualidades: “O 

uno unificante pode ser interpretado como significando: a) a preocupação de evitar 

incoerência (ou contradição) no interior de qualquer construção intelectual ou 

perceptiva ou opinativa; b) a tentativa de alargar quanto possível o âmbito da rede de 

teorias susceptíveis de construção; c) a determinação de postulado comum ao 

conhecimento e à moralidade; d) a unidade do espírito é a antítese da desordem ou 

incoerência mental”774), em segundo porque, para além de a considerarmos uma 

expressão feliz, é possível que não lhe pertença inteiramente. Em categoria, não 

podemos afirmar que a ideia de Uno unificante não tenha surgido do espírito e da pena 

do ensaísta, contudo, também não podemos descartar a possibilidade de Sérgio não ter 

concebido tal acepção, por mais que não o tenha declarado. Afinal, a probabilidade de 

que a tenha absorvido de algum dos filósofos contemporâneos que compunham a sua 

biblioteca, também deve ser considerada. Mesmo que não a tenha assimilado daqueles 

autores que mais citou ou examinou (como Claude Bernard, Charles Renouvier, Jules 

Lagneau, Jules Henri Poincaré, Julien Benda775, Émile Meyerson776, entre outros), o 

conhecimento que tinha das obras do seu tempo era vastíssimo. 

                                                           
773 CARDIA, Mário Sottomayor, António Sérgio ou o mentalismo relacional, p. 280. 
774 Ibidem, p. 278. 
775 Julien Benda (1967-1956) foi um escritor e filósofo francês que se destacou com a publicação do livro 
La Trahison des clercs (1927). Os seus escritos Le Bergsonisme, ou Une philosophie de la mobilité 
(1912) e Sur le succès du bergsonisme. Précédé d'une Réponse aux défenseurs de la doctrine (1914) 
influenciaram demasiadamente António Sérgio na questão do anti-bergsonismo. 
776 Émile Meyerson (1859-1933) foi um filósofo e epistemólogo francês (nascido na Polónia) que estudou 
Química, na Alemanha, com Robert Wilhelm Eberhard Bunsen. Foi um dos autores que mais influenciou 
Thomas Kuhn na concepção da sua obra The Structure of Scientific Revolutions. Os títulos mais 
relevantes que Meyerson deixou são: Identité et réalité (1908), De lexplication dans les sciences (1921), 
La déduction relativiste (1925), Du cheminement de la pensée (1931), Réel et déterminisme dans la 
physique quantique (1933) e Essais (1936). 
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A partir de quando e porquê passa António Sérgio a referir-se ao tema do Uno 

unificante? 

Na década de 20, e um pouco desavisadamente, passa o seareiro a fazer uso do 

conceito de Uno unificante, sem lhe mencionar a origem e sem o indentificar 

plenamente. Ou seja, limita-se a relacioná-lo a outras noções que já havia aprofundado 

na sua obra. Não podemos afirmar com rigor a razão pela qual passa Sérgio, a partir 

dessa altura, a versar sobre o Uno unificante. À partida, ele não é inferenciável de 

nenhum dos outros conceitos usados por Sérgio. Nem mesmo da ideia de unidade, que 

lhe é a mais próxima em termos gráficos, etimológicos ou conceptuais. O certo é que tal 

expressão começa a destacar-se na escrita do ensaísta. E não são afirmações como a de 

Sottomayor Cardia – “Será pouco sergiana [referindo-se à acepção de Uno unificante], 

mas o certo é que faz parte dos escritos de Sérgio, ao longo de muito tempo”777 – que 

vão minimizar a sua importância. Até poderíamos pactuar com a proposta de Cardia 

caso alegasse ele um propósito simplesmente literal, ou seja, o Uno unificante seria 

pouco sergiano no sentido de que não foi concebido pelo seareiro. Mas do modo como é 

empregue pelo autor Da estrutura da moralidade – o conceito de Uno unificante não 

aponta para ângulos de natureza metafísica ou extra-sensorial, é uma categoria 

estritamente racional –, já não nos é possível aceitá-la. Cremos que a ideia de Uno 

unificante se coaduna na perfeição com a filosofia relacional e idealista de António 

Sérgio e, desse ponto de vista, é tão sergiana como outra ideia qualquer defendida pelo 

autor dos Ensaios, ao longo da sua vida intelectual. 

A temática do Uno unificante é uma das mais salientadas por quem estuda a 

filosofia de António Sérgio, no entanto, nem sempre é das mais aprofundadas 

precisamente por se considerar que o ensaísta sobre ela tão pouco escreveu. Nesse 

sentido, é, por vezes, necessário considerar alguns pressupostos que não constam 

explicitamente da sua obra. Ou seja, é preciso lançar-se hipóteses, é preciso abrirem-se 

novos horizontes. Mesmo que, a priori, não sejam os mais convencionais e esperados. 

A título de exemplo, por mais que concordemos com a crítica que Sottomayor Cardia 

tece a José Marinho778, a respeito de uma suposta “intuição do Uno unificante” – é 

óbvio que Sérgio nunca sequer a mencionou –, a interpretação do filósofo portuense não 

deixa de ser importante na medida em que reflecte e reenvia a questão do Uno 

                                                           
777 CARDIA, Mário Sottomayor, António Sérgio ou o mentalismo relacional, pp. 280-281. 
778 Ibidem, p. 278: “Esclarece-se que, contrariamente ao que se pretendeu (José Marinho), não é exacto 
que Sérgio tenha falado de qualquer tipo de «intuição» do uno unificante”. 
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unificante para o tema do Uno. Em si. Sem estar associado ao unificante. Tal como, há 

alguns passos atrás, também sugerimos.  

Pensarmos acerca do Uno unificante implica, naturalmente, pensarmos acerca do 

Uno. E, nesse caso, escaparmos de Plotino779 é, em teoria, impossível. Vejamos se há 

algum fragmento do Uno plotiniano no Uno de António Sérgio e de que modo ele se 

manifesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
779 Plotino (205-270), filósofo neoplatónico. 
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3.4.2 – Sérgio e Plotino: o Uno em perspectiva 

 

Nas reconhecidas Cartas de Problemática que endereçou aos jovens alunos da 

Faculdade de Ciências, na década de 1950, António Sérgio definiu e resumiu de um 

modo muito claro a sua acepção de Uno. Associou-a a um postulado do Dever-ser-Uno 

(e, neste sentido, refere-se ao Bem moral e intelectual) e, simultaneamente, à ideia de 

Deus. O Dever-ser-Uno é a actividade formal, científica e unificadora da mente. Ou 

seja, é a dinâmica que possibilita ao Homem a ascensão do Bem e que lhe permite 

escapar da roda primária e viciante do saber empírico e alcançar a constância e a 

universalidade do saber teorético. Nesta perspectiva, o Uno, enquanto agente relacional 

da consciência, é o instigador da revolução mental (já que não há “continuidade entre 

um saber e o outro, senão que sim um salto do primeiro ao segundo, (...) um pulo que 

consiste na invenção de Formas, que permitem deduzir as correlações observadas”780), 

isto é, aquele que incita o salto de uma instância cognitiva inferior para uma outra 

superior; do eu biológico para o eu originário781; do senso comum para a ciência. Enfim, 

o que opera “o principal «milagre» do «milagre grego»”782. A função do Uno ou da 

Forma é, então, unir as diversas correlações que a experiência revela, tornando-as, 

depois de unificadas e universalizadas, em concepções científicas. Numa expressão, o 

seu objectivo é “estabelecer a Unidade pela deduzibilidade”783. Deste modo, para 

António Sérgio, o Uno será sempre um princípio supremo de natureza científica e 

moral, um postulado que guia o Homem para o sentido do saber autêntico, do dever e 

do Bem. É, também por outras palavras, um princípio a priori, por mais que lhe seja 

inerente uma ideia de acção, dinâmica e movimento. 

Todavia, na Carta n.º 8, Sérgio estende o conceito de Uno, relacionando-o com a 

ideia de Deus: “No amor de Deus e no amor do próximo (diz o Evangelho) está toda a 

                                                           
780 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 3, p. 341. 
781 Como já anotámos no capítulo que dedicámos à gnosiologia sergiana, o eu empírico ou sensorial 
corresponde ao estádio do Eu que é responsável pelo conhecimento do senso comum, que se baseia tão-só 
nas sensações e nas primeiras experiências para auferir um conhecimento. Umas das suas principais 
características é separar o sujeito do objecto, o eu do não-eu, por exemplo. Já o eu originário ou 
espiritual diz respeito ao estádio do Eu que é entendido como absoluto, uma vez que é ele que determina 
todas as relações. Não só as relações mentais e racionais, mas também as espirituais e as que dizem 
respeito ao sentido de universalidade. O eu originário é o Espírito (não enquanto substância mas 
enquanto Acto), o Uno unificante, o verdadeiro ser. O eu espiritual não se apresenta somente como um 
reflexo da evolução gnosiológica do eu sensorial, é outrossim um resultado do desenvolvimento 
ontológico do ser humano e da sua contextualização social, educativa e cultural. 
782 Vf. SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 3, p. 341: “E habituei-me a ver na realização 
desse salto o principal «milagre» do «milagre grego”. 
783 Ibidem, p. 341. 
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lei e os profetas. Toda, – nessas tendências-sentimentos onde se não vislumbra um 

dogma; nessa vida unitiva com Deus e com o próximo, – já que a busca da Unidade não 

é nada um dogma, mas uma disposição ingénita do nosso Eu racional, um 

funcionamento inerente à sua própria estrutura, ao seu modo de ser, ao seu ímpeto; e já 

que Deus é o algo que em nós próprios ama, que em nós pensa o pensamento que é 

dessubjectivado e que é uno, superior ao individual e ao sensível”784. Esta missiva de 

1953 propõe uma abordagem que nem sempre é defendida nos textos de António Sérgio 

(e que, curiosamente, é omitida por alguns dos seus intérpretes), mas que consideramos 

fundamental, até porque sustenta o racionalismo místico do autor e o seu sentimento 

religioso: considerar, sem dogmas e em simultâneo, a filosofia e a religião – 

“Quisessem colaborar na realização magnífica de uma humanidade não cúpida, de uma 

sociedade sem classes, – a luz de uma filosofia que fosse aberta e problemática, o voo 

de uma religião que fosse aberta e amorosa!”785. Crê, pois, o ensaísta, a esse propósito, 

que o primeiro passo dever-se-á dar no sentido do extermínio do dogma e do 

dogmatismo, tanto na filosofia como na religião. Aliás, se não for possível servi-las 

idealmente ao mesmo tempo, pelos menos que desapareça o “estático do Dogma perante 

o dinamismo do Espiritual”786 em cada uma delas. 

Metodologicamente cartesiano, o objectivo de Sérgio é erradicar o dogma e 

promover o sentido da dúvida. Se a Filosofia e a Religião, enquanto perscrutadoras da 

Unidade, forem abertas, problemáticas, críticas e amorosas, independentemente do 

percurso que farão até ela, ambas serão igualmente válidas. Deste modo, e na linha do 

que já havíamos defendido antes, não nos é possível compactuar com aqueles que 

propõem a existência de um Sérgio anti-religioso e de um Sérgio ateu, por mais que o 

seu Deus seja, em certa perspectiva, tão-só o princípio de unificação e universalidade da 

consciência e da realidade e a ideia de Bem que herdou de Platão. 

Se o autor dos Ensaios é um ferveroso platónico, não é, no entanto, um exigente 

plotiniano.Quanto muito adquiriu do neoplatónico, à semelhança de muitos outros 

filósofos ocidentais, o étimo da sua principal categoria. Neste caso, temos que 

concordar com Sottomayor Cardia e proferir “A Plotino o que é de Plotino, a Sérgio o 

que é de Sérgio”787. 

                                                           
784 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 8, p. 406. 
785 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 8, p. 407 (sublinhado nosso). 
786 Idem, Cartas de Problemática, Carta n.º 8, p. 407. 
787 CARDIA, Mário Sottomayor, António Sérgio ou o mentalismo relacional, p. 278. 
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Mesmo que o nosso ensaísta não se tenha alongado, assim como gostariam os 

seus intérpretes, acerca da ideia de Uno, não sendo possível especular, naturalmente, 

sobre o que ele silencia, o certo é que aquilo que escreve não se coaduna com os 

propósitos de Plotino788. O Uno de Sérgio refere-se à actividade magna do pensar, à 

acção unificadora (unificante) e universalizadora do intelecto, à energia do cogito que se 

dirige para o eu superior e absoluto, ao Deus metodológico e metafísico. Ora, neste 

sentido, o seu Uno não é, decididamente, aquele que o autor das Enéadas concebeu. 

Para este, o Uno é a substância primacial e fundante de todos os seres e de todas as 

coisas789. É nele e por ele que todos os seres são, ou seja, é porque participam790 do Uno 

que têm a possibilidade de ser. Todas as coisas participam, pois, do Uno porque este é 

todas as coisas791. Contudo, o processo, no pensamento de Plotino, não se apresenta tão 

linear quanto isso. Se, na realidade, todas as coisas participam do Uno, na medida em 

que são criadas por ele e a ele regressam, o que é certo é que o autor neoplatónico 

concebe um movimento gradativo792 na ordem do ser e na ordem da participação do 

Uno. Há seres que são mais conformes ao Uno porque dele participam mais e porque 

dele estão mais próximos. São os casos, por exemplo, do Intelecto e da Alma. No 

entanto, estas categorias, embora não sejam em si o próprio Uno, já que apenas dele 

participam, têm características muito próximas da primeira causa e da primeira coisa793: 

são unas e têm a capacidade de participar o que é uno às outras coisas794. Apesar disso, 

não são o Uno, já que são complexos e multiformes. 

Embora, no início da década de 10, António Sérgio confesse que a razão humana 

não consegue abarcar toda a existência do universo, de que há mistérios insolúveis, isto 

é, de que o logos não se aplica, no fim de contas, a todas as dimensões que envolvem a 

senda do cosmos, a verdade é que, poucos anos depois, afirma que a actividade 
                                                           
788 Usaremos as traduções de Thomas Taylor (Select Works of Plotinus. Trad. Thomas Taylor, London: G. 
Bell and Sons ltd. york house, 1912) e de Luc Brisson/Jean-François Pradeau (Traités. Trad. sur la 
direction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau. Paris: Éditions Flammarion, 2003). 
789 PLOTINO. On the good, or the one. In: ______. Select Works of Plotinus. Trad. Thomas Taylor, 
London: G. Bell and Sons ltd. york house, 1912, I, Ennead V, 2, p. 299: “All beings are being through the 
one (...)”. 
790 Ibidem, Ennead V, 2, pp. 300-301: “(...) that other things also are what they are in conjuction with 
being one, but at the same time the one is different from them. For body and one are not the same; but 
body participates of the one”. 
791 Ibidem, Ennead V, 2, p. 303: “(...) will the one be all things”. 
792 Ibidem, Ennead V, 2, p.300: “For of the things which are denominated one, each is in such a manner 
one as is the being which it possesses. So that things which are in a less degree beings, possess in a less 
degree the one”. 
793 Ibidem, Ennead V, 4, p. 302. 
794 Ibidem, Ennead V, 2, pp. 300-301: “For soul is one, and in a certain respect the one which it possesses 
is an accident. (...) Soul, therefore, being itself one imparts the one, to other things. But she suffers [ i.e. 
participates] this one from something else”. 
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intelectiva, quando bem direccionada, pode alcançar resultados grandiosos, sendo-lhe 

até possível discursar e tratar acerca dessa mesma actividade – que vem a ser, como se 

sabe, o Deus-Acto-Imanente, a acção suprema de todo o conhecer e agir e o movimento 

do Uno ele mesmo. Ora, Plotino, por seu lado, afirma categoricamente que não há 

discurso ou ciência possível sobre o Uno (o Primeiro795 – tò prôton). E isso acontece 

tão-só porque ele se encontra para lá da realidade e porque é a primeira de todas as 

coisas. Bastando-se, por isso, a si própria, essa ‘qualquer coisa de simples”796, existe 

antes de todas as coisas e é a causa de todas elas. 

Os seres criados pelo Primeiro Princípio (o Uno, o Bem ou o Inteligível) devem 

esforçar-se por imitá-Lo, não só porque ele é o modelo (e o arquétipo) de tudo quanto 

existe mas também e, essencialmente, porque só ele pode conceder eternidade e 

bondade plena797. Por mais que não sejam idênticos ao Uno, os seres que por si são 

criados, podem Dele aproximar-se e inclinar-se. Essa aproximação ou inclinação fa-los-

á naturalmente evoluir e aperfeiçoar na sua ordem de ser. Quem mais se apropinqua do 

Primeiro, mais lhe será conforme. A evolução a que Plotino aqui se refere tanto é de 

natureza ontológica como moral e teológica, isto é, ser semelhante ao Uno significa ser 

melhor, ser bom e estar perto Deus. 

Assim como Parménides798, Plotino também assenta que Ser e Pensar são a 

mesma coisa799. Deste modo, ao longo dos seus Tratados, demonstra o neoplatónico 

uma preocupação enorme por definir o que entende por Intelecto e por Inteligível. 

Mesmo considerando que o Intelecto tem a capacidade de criar800, ele não é o Uno, ele 

não é o Primeiro Princípio. É antes o acto de pensar e uma forma inteligível, mas não o 

Inteligível ele próprio. Dir-se-á que é um outro inteligível, imitação e imagem do 

                                                           
795 Vf. PLOTINO. Traités. 7-21. Traité 7 (V, 4). Traductions sous la direction de Luc Brisson et Jean-
François Pradeau. Paris : Éditions Flammarion, 2003, p. 19. 
796 Ibidem, Traité 7 (V, 4), p. 19: “Il faut en effet qu’il y ait quelque chose de simple avant toutes choses; 
Il faut aussi que cette chose soit différente de tout ce qui vient après elle, qu’elle existe para elle-même, 
qu’elle ne soit pas melangée aux choses qui viennent d’elle, tout en possédant par ailleurs, d’une autre 
manièra, la puissance de leur être présente. Parce qu’elle est réellement une, elle n’est pas autre chose, 
puis une ». 
797 Ibidem, Traité 7 (V, 4), pp. 20-21: “(...) Et comme toutes choses imitent le principe, autant qu’elles 
peuvent, en tendant vers l’éternité et la bonté ». 
798 Parménides de Eleia, filósofo pré-socrático que viveu por volta de 530-460 a.c. 
799 PLOTINO, Traités, Traité 7 (V, 4), p. 23: “(...) l’Intellect et l’être sont vraiment une seule et même 
chose”. 
800 Ibidem, Traité 7 (V, 4), p. 21: “Et si ce qui engendre était lui-même l’Intellect, ce qui est engendré 
devrait être inférieur à l’Intellect, mais tout proche de l’Intellect et semblante à lui. Mais puisque celui qui 
engendre est au-delà de l’Intellect, ce qui est engendré est nécessairement l’Intellect”. 
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Primeiro801. Aos olhos de Plotino, o Intelecto apresenta, acima de tudo, duas vertentes 

metodológicas: uma consiste na aproximação ao Bem e ao Primeiro Princípio, voltando 

para Ele, portanto, todo o seu olhar; a outra diz respeito a uma auto-reflexão e a uma 

autognose. No primeiro movimento, o Intelecto, numa condição superior, desvia a sua 

atenção do que lhe é externo, e lucubra acerca daquilo que o origina e precede – o Uno. 

Nesses momentos, mesmo quando se ocupa de si mesmo, está a ocupar-se do que, em 

si, existe de (e é) Uno. No segundo movimento, o Intelecto reflecte sobre si próprio e 

sobre a acção que exerce sobre todas as coisas que lhe são exteriores e que, no fim de 

contas, permitem o conhecimento. O que está em causa aqui, naturalmente, é a 

actividade gnosiológica mais comum. 

O Intelecto, por mais que esteja próximo do Uno, não é, deste modo, o 

Inteligível, visto que é um elemento composto e multiforme. O que é, então, o 

Inteligível e como se distingue ele do Intelecto? No Tratado 7 (V, 2), aponta Plotino 

que o Inteligível é aquele que permanece em si mesmo e que não precisa de nada. 

Tendo total discernimento de si próprio e de todas as coisas (já que é ele quem as cria e 

as mantém – “ele tem a vida nele mesmo e todas as coisas estão nele”802), é quando está 

no seu estado habitual (num eterno repouso e numa eterna intelecção) que origina o 

Intelecto. Aliás, é porque permanece sempre Inteligível que nasce dele a intelecção e o 

Intelecto. Mas, apesar de ser originado pelo Uno, o Intelecto não é o Inteligível, ainda 

assim dele fica próximo. Ou seja, o Intelecto não é o Inteligível, mas é-lhe semelhante. 

Nesta perspectiva, coincide o conceito de Inteligível com o de Uno e de Primeiro 

Princípio: estão para lá da realidade e são a potência e o acto de todas as coisas que 

existem. 

Acerca do Inteligível, acrescenta ainda o nosso autor neoplatónico que ele não é 

coisa nenhuma, que não se define quantitativa ou qualitativamente, que não é o Intelecto 

ou a Alma, que não está no tempo ou no espaço, que não é repouso ou movimento. É, 

ao revés, a forma única em si e por si803. Diante disto, coloca-nos Plotino perante uma 

aporia: como é possível conhecer-se o Uno, se ele não é desvendável, mensurável, 

qualificável, numa palavra, inteligível? Diferentemente dos outros inteligíveis, não se 

tem o conhecimento do Uno através da ciência e da intelecção. Ele resulta de uma 

                                                           
801 Ibidem, Traité 7 (V, 4), p. 22: “Et il est aussi un autre intelligible, du fait qu’il vient après le Premier. 
(...) il devient Intellect, comme un autre intelligible, comme le Premier dont il est une imitation et une 
image”. 
802 Ibidem, Traité 7 (V, 4), p. 22: “(...) Il a la vie en lui et toutes choses sont en lui”. 
803 Ibidem, Traité 9 (VI, 9), p. 81: “(...) mais il est «de forme unique en soi et par soi», ou plutôt, il est 
privé de forme, car il précède toute forme ; il précède le mouvement, il précède le repos”. 
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presença que é superior à ciência. Quando se refere ao Primeiro Princípio, Plotino segue 

o exemplo de Platão no que concerne ao Bem: não se pode nem falar nem escrever 

acerca dele. De todo modo, a reflexão e o ensino dos mestres sempre poderão indicar o 

caminho que conduz até ele. 

No pensamento plotiniano, o conceito de Uno transcende os conceitos de 

Intelecto e de Deus. Ilimitado na sua potência, ele é mais do que o Intelecto e é mais do 

que Deus804. Aliás, ele é mais do que qualquer representação que fazemos dele. Ele é, 

por excelência, por si e não possui qualquer atributo. António Sérgio, de outra maneira, 

faz coincidir, sobretudo no que respeita ao seu pensamento maduro e mais consensual, a 

noção de Uno com a actividade805 superior do Intelecto e com Deus. 

Neste caso, enquanto acção intelectiva, o Uno é um dinamismo criador, uma 

fonte inesgotável de determinações mentais. Ou seja, o intelecto é um livre inventor de 

relações inteligíveis, de Formas e de conjecturas variadas que promovem o 

conhecimento. A inteligência tem, pois, a função de unir, unificar e universalizar. Do 

mesmo modo, tem a capacidade ainda de integrar a parte no Todo (isto é, o particular no 

universal) e de desvelar, simultaneamente, que é do Todo que se vai para a parte. O 

intelecto não é, portanto, a faculdade de realizar abstracções, que por sua vez são 

extraídas de percepções que foram dadas anteriormente pelos sentidos, mas a de criar 

as percepções e as concepções do Universo concreto, por meio de síntese de impressões 

e de relações inteligíveis. Ao fim e ao cabo, o Intelecto produz a percepção, tornando-

se, neste sentido, uma actividade de sínteses a priori. De outra forma, enquanto Deus, o 

Uno é entendido por António Sérgio como puro Espírito, ou seja, como princípio de 

unidade, como lei interna, que é imanente à inteligência e à consciência do homem. Do 

mesmo modo, é o foco do pensar universal e objectivo. Metaforicamente, o nosso 

ensaísta descreve-o como sendo a cúpula de um edifício puramente mental. 

Por mais considerações que o nosso autor teça a propósito do Uno, o certo é que 

não se desprende da noção de Uno unificante. O que dá a entender é que o Uno (mesmo 

                                                           
804 Ibidem, Traité 9 (VI, 9), p. 86: “En effet, si tu le conçois comme Intellect ou comme dieu, il est plus 
que cela. Et si, de surcroit, tu l’unifies par la raison, là encore il est plus que ce que tu peux te représenter 
de lui, parce qu’il a plus d’unité que la notion que tu as de lui ; en effet, il est par soi et il n’a aucun 
attribut”. 
805 É importante relembrar que o conceito gnosiológico de Actividade (também entendido como Acção ou 
Movimento) é um dos mais importantes da filosofia de António Sérgio. É através dele que o processo 
cognitivo ocorre, ou seja, é o meio pela qual a relacionação mental se dá, permitindo, desse modo, a 
formação do conhecimento. Não é uma substância, é um suporte ou um impulsionador da dinâmica 
processual cognitiva.   
 



219 
 

que possua um sentido etimológico mais estrito) é a mesma coisa do que o Uno 

unificante. Afinal, não são o Uno e o Uno unificante o eterno e universal movimento do 

Pensamento (Absoluto) na busca da unificação e da explicação? Não são o Acto (-puro) 

dessubstancializado e a energia mental por excelência que permite a formação do 

conhecimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

3.5 – O Projecto do Racionalismo Absoluto: Primeiros Tempos de um 

Apostolado 

 

No pensamento de António Sérgio, a discussão acerca do Uno e do Uno 

unificante emerge no seio da tematização do conceito de racionalismo. E não é demais 

relembrar, nesse sentido, já que nos encaminhamos para colocar um ponto final nestas 

matérias, que o racionalismo a que o ensaísta se refere é de natureza idealista (tanto o 

epistemológico como o metafísico) e espiritualista. Ou melhor, o racionalismo é um 

ideal, “uma tendência, um desejo, um amor”806, um sentimento das proporções e um 

arrojamento807. E, por esse motivo, afasta-se quer do empirismo quer do sensualismo. 

No seu ponto de vista, categorias como a de Uno e a de Uno unificante só se 

compreendem à luz de uma doutrina “que sustenta a irredutabilidade da razão à 

percepção sensível, isto é, a impossibilidade de, só com a percepção sensível, 

arquitectar a vida mental; ou ainda: a que afirma a existência no nosso espírito de uma 

actividade ordenadora, superior à percepção sensível”808. A filosofia racionalista 

demarca-se, pois, do romantismo, assim como envidenciámos no nosso primeiro 

capítulo, mas também do mecanicismo – “Condenei pois o Mecanicismo. E em nome de 

quê? Da Razão”809. 

Se não levássemos em conta a natural e previsível evolução do pensamento 

sergiano, até poderíamos caracterizar como sofístico o argumento de António Sérgio 

que desaprova as teorias mecanicistas. Afinal, e igualmente em nome da Razão, 

defendeu antes o autor as ditas ideias. Na segunda década do século XX, a célebre 

polémica que protagoniza com Teixeira de Pascoaes em torno do saudosimo, por 

exemplo, nada mais é do que a afirmação de um certo mecanicismo (bem como de um 

                                                           
806 SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias, Conclusão, p. 175. 
807 Em jeito de brincadeira, António Sérgio assemelha a atitude arrojada do racionalismo ao acto 
destemido de Gago Coutinho e de Sacadura Cabral quando realizaram a primeira travessia aérea do 
Atlântico Sul a bordo do hidroavião Lusitânia. SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias, 
Conclusão, pp. 175-176: “O meu Amigo diz: ‘Quando, há três anos, dois temerários se arrojaram pelos 
ares, em uma manhã tristonha de neblina e presságio, a caminho do Brasil, nem um só racionalista 
acreditou que, de aéreo salto em aéreo salto, eles fossem cair nos braços do povo brasileiro’. Houve três 
racionalistas, pelo menos, que acreditaram. Um fui eu. Os outros dois... foram Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral. E houve um quarto: esse magnífico homem do mar, o comandante Cisneiros e Faria, o amigo 
íntimo de Sacadura (...). Sim: eu sempre esperei que eles lá chegassem. Mas nunca acreditaria na vitória 
se os tripulantes da aeronave, em vez de Sacadura e de Coutinho, fossem o Desejado e o seu piloto, o Sr. 
Antero de Figueiredo – ferocíssimos inimigos do sentimento das proporções”. A título de curiosidade, o 
Comandante António de Cisneiros e Faria era casado com uma das irmãs mais velhas do nosso autor – 
Matilde Sérgio de Sousa (1881-1961) –, sendo, portanto, cunhado de António Sérgio. 
808 Ibidem, p. 173. 
809 Ibidem, p. 177. 
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certo europeísmo). Mas a catástrofe da 1.ª Guerra Mundial (para além de outras razões 

de teor filosófico) fá-lo avaliar os prós e os contras de tal princípio, de tal modo que, 

pouco tempo depois, apresenta uma opinião absolutamente diversa: “A verdade é que 

esses dois erros – o Mecanicismo e o Romantismo, – são afinal o mesmo erro; o 

Mecanicismo em última análise é uma das formas da imaginação romântica: um modo 

de resolver fantasticamente, centrifugamente, expansivamente, os problemas máximos 

do ser humano: pela expansão romântica indefinida das capacidades mecânicas do 

homem. Mecanicismo e Romantismo caminham ambos no sentido oposto, portanto, da 

solução exacta e positiva, – que é o cheque interno, a concentração do espírito, o 

movimento centrípeto, a moderação dos apetites, o refreamento dos desejos, a 

disciplina das paixões: calmar nas almas o «paroxismo», tirar dos nervos a «crispação». 

Mecanicismo e Romantismo são duas formas da embriaguez, e a solução verdadeira é o 

contrário da embriaguez: é o império do racional. A autêntica soberania é a soberania da 

Razão. Enquanto Racionalismo significa ordem (isto é, os elementos fluindo dentro de 

um leito, as almas inclusas e coordenadas numa Unidade que é o seu fim), o 

Romantismo significa o dilúvio, a dispersão anárquica das águas turvas, o 

extravasamento sentimental, – a animalidade, como o católico diz!”810. 

O que a obra de Sérgio tem, portanto, para oferecer, tal como o próprio 

reconhece, não é nenhum Deus (embora pregue a importância de uma vida religiosa 

consciente811) mas uma simples doutrina humana, “como a doutrina de Confúcio812 (de 

que vive a China há tantos séculos) e como também a doutrina búdica, – disciplina 

moral que se traduz, para a gente do vulgo, numa religião ateia; doutrina larga e 

tolerantíssima que não ataca, nem ofende, nenhuma espécie de religião. É ela boa? 

Creio eu que sim. Reduz-se também a uma DISCIPLINA que a todos os homens pode 

servir, qualquer que seja a sua fé...”813. O que o ensaísta tem, no fim de contas, para 

transmitir à Mocidade e à sua Grei é a preocupação do Bem comum e a reforma da 

mentalidade; é o incitamento do espírito crítico e a profusão de um racionalismo que se 

destaca precisamente pelos princípios de ordem moral e social que encalça. Ora, e numa 

                                                           
810 Ibidem, p. 177. 
811 Ibidem, p. 175: “Mostrei eu o menor empenho em que alguém se afastasse da religião? Não tenho dito, 
pelo contrário, que não há lei una e absoluta para as diferentes espécies de mentalidade? Que quem 
nasceu para religioso – religioso seja? Que a solução para as almas místicas deve ser mística, e de outra 
espécie para as não-místicas? O místico e o não-místico são ambos produtos da natureza, ou (se assim 
prefere) são ambos eles criaturas de Deus; e pode-se ser justo, inteligente, nobre, com religião ou sem 
religião”. 
812 Confúcio (551 a.c.-479 a.c.), pensador chinês. 
813 SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias, Conclusão, p. 177. 
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palavra, o Uno e o Uno unificante, por mais frágeis e inconsistentes que sejam, são os 

predicamentos que sustentam tal filosofia. E não é possível pensá-los isoladamente, à 

luz estrita do racionalismo e à margem do contexto sócio-cultural a que António Sérgio 

pertencia. A doutrina racionalista que passa a defender, como se numa cruzada se 

encontrasse, a partir dos inícios da década de 10 até ao fim da sua vida, não deve ser 

interpretada como fenómeno insulado. É preciso ser devidamente enquadrada e 

contextuada. Por esse motivo, as interrogações que desabrocham prendem-se com a 

necessidade de uma interconexão: o que andava Sérgio a pensar, a ler e a fazer no 

momento em que começou a clamar as filosofias racionalistas? Por onde circulava o 

seareiro exactamente nessa altura e quais eram os pensamentos que povoavam o seu 

espírito? 

Por mais que Sérgio, por motivos de educação e de formação intelectual, sempre 

tivesse evidenciado uma inclinação racionalista, o certo é que só começa a apologizá-la 

nos primórdios da década de 10. E essa fase de louvor inicial corresponde ao momento 

em que se afasta das suas funções de tenente da Marinha, em 1910, e passa a viver de 

salários e subsídios diminutos que os trabalhos de tradução e produção intelectual lhe 

proporcionam. Trata-se do período em que dirige a revista Serões, em que integra o 

movimento da Renascença Portuguesa, em que polemiza com o seu amigo Pascoaes, 

em que viaja até Londres e em que vive no Rio de Janeiro. O seu fervor racionalista é 

tão exacerbado que se estende do campo da Filosofia às áreas da política, da história, da 

educação e da literatura. Por essa altura, é a unidade da Razão que congrega todas as 

frentes e todos os saberes. Nem mesmo a linguística, pela qual se interessa por conta das 

literaturas portuguesa e brasileira, escapa à unificação e à universalização que o 

racionalismo lhe empresta. Este é, no fundo, a bitola pela qual todas as reflexões se 

medem e orientam. 

Não é, pois, de estranhar que, em 1913, quando Fernando Pessoa ainda nem 

sequer tinha escrito uma das suas frases mais reconhecidas (“Minha pátria é a língua 

portuguesa”), António Sérgio escreva, numa carta enviada do Rio de Janeiro para o seu 

amigo Raul Proença, o seguinte: “A Pátria, para mim, tem um significado 

exclusivamente humano e ideal: é uma comunidade de língua, de poesia, de história, de 

costumes, de sentimentos, de vo[nta]des; o meu patriotismo é como o dos Judeus, que 
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não têm esse vínculo da terra. Nascidos ou não em Portugal, como disse nos Golpes de 

Malho, são para mim verdadeiros portugueses todos os súbditos d’el rei Camões”814. 

Esta unificação da língua portuguesa esboçada por António Sérgio à luz de uma 

entonação racionalista ganhará foros de universalidade na pena de Fernando Pessoa, 

quando, alguns anos mais tarde, o poeta sugere um Reino da Língua Portuguesa, um 

Domínio dos Poetas, um Quinto Império. No entanto, antes da proposta pessoana, está 

Sérgio convicto de que é necessário avançar-se com a universalização da citada língua 

por meios de uma unificação racionalista. O que questionamos, a partir do trecho 

exposto, é a natureza dessa universalidade. De que universalidade está, afinal, Sérgio a 

falar se, sete anos depois, também numa missiva endereçada ao mesmo amigo, escreve: 

“O Brasil tem 30 milhões de habitantes, Portugal 6; dentro de pouco o Brasil terá talvez 

60, e nós, na metrópole, pouco poderemos aumentar; nestas circunstâncias, recomenda o 

patriotismo que, se queremos ter império espiritual no mundo, esbatamos quanto 

possível as separações no instrumento da unidade espiritual da metrópole e suas 

colónias, dependentes ou independentes; e para isso: a) combater o regionalismo 

linguístico na literatura, tanto em Portugal como no Brasil, defendendo uma língua 

geral literária em cada um dos dois países; b) intercambiar as línguas gerais dos dois 

países, introduzindo em Portugal os vocábulos gerais e literários do Brasil, introduzir 

no Brasil os vocábulos gerais e literários de Portugal”815. O ensaísta refere-se 

claramente aqui a um “império espiritual no mundo” do qual fazem parte todos os 

“súbditos d’el rei Camões”. Ora, esse Império é a Língua Portuguesa, viva e escrita, 

embora limpa de todos e quaisquer regionalismos. Trata-se, no fim de contas, de um 

código linguístico-literário, traçado pela régua e pelo esquadro do racionalismo, que se 

aplica sobretudo aos portugueses e aos brasileiros. Ainda assim, tendemos a crer que 

mais do que a universalização da língua portuguesa, está Sérgio a propor a sua 

generalização. 

O interesse do nosso autor por esta temática não é casual ou arbitrário. Embora, na 

sua juventude intelectual, já conhecesse amplamente tanto a literatura lusa como a 

brasileira, a verdade é que só concebe uma generalização da língua portuguesa quando 

vive, pela primeira vez, no Rio de Janeiro e tem contacto com a cultura do país. Quando 

percebe, na empiria, que o Brasil é uma futura potência linguística. Desse modo, ainda 

que faça referência ao português escrito e falado nas colónias portuguesas, António 

                                                           
814 Idem, Correspondência para Raul Proença, pp. 77-78. 
815 Ibidem, p. 152. 
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Sérgio apenas se atém ao português brasileiro. Na sua concepção, quem escrever em 

português, de um ponto de vista literário, deverá escrever por meio de um código 

cristalino, indubitável e não regionalista. Julgamos que um pensamento desta natureza 

acarreta, pelo menos, dois problemas: o primeiro diz respeito ao conceito de 

universalidade, já que se  trata de um universal que não engloba o particular, é uma 

espécie de generalização; o segundo é concernente à extensão do regionalismo. Ao fim 

e ao cabo, não pertence o regional ao universal? Como poderemos afirmar que autores, 

assumidamente regionalistas, tanto na sua forma como no seu espírito, assim como João 

Guimarães Rosa816, Ariano Suassuna817 ou Miguel Torga818 não são universais? Melhor 

dizendo, não são portuguesmente universais? 

Seguindo as pegadas de Sérgio em certo sentido, propõe Fernando Pessoa, uns 

anos mais tarde, um império espiritual que se alicerça através da Língua Portuguesa. 

Este império anuncia-se, pelo menos aparentemente, mais refinado, menos 

problemático, mais apolíneo, contudo, cremos que não consegue escapar também dos 

dilemas que, quase sempre, envolvem a dicotomia universalismo/regionalismo, 

sobretudo porque se apresenta pouco consistente. 

“A base da pátria é o idioma, porque o idioma é o pensamento em acção, e o 

homem é um animal pensante, e a acção é a essência da vida. O idioma, por isso mesmo 

que é uma tradição verdadeiramente viva, concentra em si, indistintiva e naturalmente, 

um conjunto de tradições, de maneiras de ser e de pensar, uma história e uma 

lembrança, um passado que só nele pode reviver”819, assinala Fernando Pessoa, 

querendo também dizer que a base das relações sociais é a língua e que “não somos 

irmãos, socialmente falando, senão daqueles que falam a nossa língua”820. Daqueles que 

partilham a mesma história, o mesmo passado, o mesmo ser e, afinal, tudo o que ela traz 

em si própria e que, consequentemente, molda as nações que lhe são subjacentes. Ora, 

esta Língua Portuguesa, que tão bem define a essência dos seus falantes, será, segundo 

                                                           
816 João Guimarães Rosa (1908-1967) foi um escritor brasileiro que deixou uma imensa obra literária. 
Grande Sertão Veredas (1956) é uma das suas obras mais emblemáticas. 
817 Ariano Suassuna é um escritor, dramaturgo e poeta brasileiro, nascido na cidade da Paraíba, em 1927, 
que idealizou o Movimento Armorial. Das suas obras destacamos o Auto da Compadecida (1955) e O 
Romance da Pedra do Reino (1971). 
818 Miguel Torga (1907-1995) foi um médico, poeta, contista e escritor transmontano que deixou 
publicada uma obra imensa. Entre os muitos títulos, relembramos Bichos (1940), Novos Contos da 
Montanha (1944) e os célebres Diários. 
819 PESSOA, Fernando. Sobre Portugal. Introdução ao problema nacional. Recolha de textos de Maria 
Isabel Rocheta e Maria Paula Morão. Introdução e organização de Joel Serrão. Lisboa: Ática, 1978, p. 
121. 
820 Ibidem, p. 122. 
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Pessoa, o centro e a essência do império futuro, ou seja, consistirá em “converter os 

outros em nossa substância, em converter os outros em nós mesmos”821. Para além de 

ser, em si própria, uma questão muito delicada e controversa, na medida em que lida 

com os referenciais subjacentes a toda e qualquer ideia de colonização, imposição e 

imperialismo (material e psicológica) – por mais que se sintetize na ideia do Quinto 

Império –, ainda tem que se haver com objecções pragmáticas: como poderão, afinal, os 

portugueses, que nunca tiveram grande aptidão para a conquista e para o grande 

imperialismo, convencer os outros do domínio cultural português, do imperialismo de 

poetas? Se nunca tiveram sequer “uma grande literatura”822? Fernando Pessoa justifica-

se dando duas respostas e duas orientações:  em 1.º) este é o dever do português (“Tudo 

mais – políticas, economias, a mesma independência da nação – nada vale senão porque 

conduza e na proporção em que conduza, a este fim”823); em 2.º) “Que mal haverá em 

nos prepararmos para este domínio cultural, ainda que não venhamos a tê-lo?”824. 

O poeta da Mensagem estava convicto de que o dever dos portugueses era, 

simplesmente, criar um império espiritual e cultural que se apoiasse na imposição da 

sua língua, independentemente de tal projecto ser factível. Todavia, com que 

legitimidade se impõe aos outros uma língua? E porque deverá ela ser incutida por um 

país que teve, até ao instante, “uma literatura escassa e pequena”? Pessoa nada diz sobre 

isso mas acrescenta que “para justificar a sua aspiração (de agora) a um império 

cultural, tem Portugal, além da tradição quebrada desse império, isto é, da indicação 

inicial nesse sentido, a felicidade de não ter tido até agora uma grande literatura, mas 

uma literatura escassa e pequena, de modo que está quase tudo por fazer nesse campo, o 

que torna possível o fazer tudo, e como deve ser feito”825. 

Ao contrário de António Sérgio, Fernando Pessoa não explicita as características 

desse império. Diz-nos tão-só que será universal mas não acrescenta mais nada. Apenas 

se pronuncia relativamente ao modo da sua fundação: “Não queremos derramar uma 

gota de sangue; e ao mesmo tempo nos não furtamos à ânsia humana de domínio. Não 

caímos portanto na esterilidade do universalismo humanitário, mas também não caímos 

na brutalidade do nacionalismo extra-cultural. Queremos impôr uma língua, que não 

uma força; não hostilizamos raça nenhuma, de nenhuma cor, como em geral não temos 

                                                           
821 Ibidem, pp. 237-238. 
822 Ibidem, p. 239. 
823 Ibidem, p. 238. 
824 Ibidem, p. 239. 
825 Ibidem, p. 239. 
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hostilizado, porque podemos ter sido por vezes bárbaros, como todos os imperiais de 

conquista, mas nem fomos mais, senão menos, que outros, nem nos pode ser contado 

como defeito que excluíssemos os de outra cor da nossa casa ou da nossa mesa.”826. 

A língua expressa, portanto, a moral e a conduta de um povo. Como os 

portugueses, desde sempre, tiveram propensão para a fraternidade, para a mestiçagem e 

para a universalidade, é natural que a sua língua, na medida em que expressa o sentido 

maior da pátria (“a base da pátria é o idioma”, relembramos), declare e externalize a 

mesma orientação. Se outrora o imperialismo da união fraternal falhou em certa medida, 

é bem provável que o futuro império de poetas e de gramáticos falhe igualmente. Mas se 

isso acontecer, “sempre conseguimos alguma coisa – aperfeiçoar a língua. Na pior 

hipótese, sempre ficamos escrevendo melhor”, sentencia Pessoa. 

O império cultural que Pessoa propõe define-se enquanto imperialismo de 

gramáticos e de poetas: de gramáticos porque “dura mais e vai mais fundo que o dos 

generais”827, de poetas porque “dura e domina; o dos políticos passa e esquece, se o não 

lembrar o poeta que os cante”828. Julgamos que, ao se referir a um império de 

gramáticos, o autor da Mensagem poderá até ter em mente uma universalização 

objectiva da língua portuguesa, mas que logo é olvidada quando afirma que os 

portugueses devem escrever poesia em português e escrever sobre ciência e técnica em 

inglês. Não há universalismo que resista, se apenas se usar a língua portuguesa para a 

poesia. Cremos que não será possível criar-se um império da língua, se ela não for 

explorada em todas as suas dimensões e por todos os seus falantes. O que Pessoa acaba 

por defender, segundo nos parece, é uma outra espécie de regionalismo. Um 

regionalismo poético da língua portuguesa. Um regionalismo sentimental e intelectual. 

António Sérgio também não se afasta muito de Pessoa nesse quesito. O que ele 

propõe não deixa igualmente de ser uma outra forma de regionalização: regulamentar e 

instrumentalizar a língua portuguesa sob uma orientação estrita – a da literatura. 

Contudo, e a bem da verdade, cremos que o universalismo a que Sérgio se refere é, em 

certa medida, um universalismo invertido, castrador e de natureza meramente normativa 

e racionalista. Afinal, e vistas bem as coisas, o que é que restaria da escrita do 

Guimarães Rosa, do Ariano Suassuna e do José Saramago829, por exemplo, se lhe 

retirássemos todas as suas peculiaridades? O que é que permaneceria das escritas desses 

                                                           
826 Ibidem, p. 239. 
827 Ibidem, p. 240.  
828 Ibidem, p. 240. 
829 José Saramago (1922-2010). 
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autores se as “limpássemos” de tudo o que lhes é específico e lhes concedessemos uma 

tonificação geral? 

A intenção do nosso filósofo até é louvável, já que visa aproximar as literaturas de 

Portugal e do Brasil e conferir um estatuto maior à língua portuguesa (valorizá-la 

amplamente na sua fonte e nas suas potencialidades). Todavia, o modo como tais 

objectivos pretendem alcançar-se não é o mais enriquecedor. Parece-nos que em vez de 

se conferir um grau maior de universalização, reconhecimento e dignificação da língua 

portuguesa, se opera apenas uma normatização, mesmidade e regularização no âmbito 

da forma e da expressão. Sérgio valoriza o espírito relativamente à letra, no entanto, 

esquece-se de que a diversidade da letra é igualmente reveladora e enriquecedora, na 

medida em que é ela que aponta as idiossincrasias e os regionalismos. Eliminar a 

riqueza dessa pluralidade é destruir a essência do que é verdadeiramente universal. Se 

retirarmos à escrita de um Saramago e de um Guimarães Rosa o que lhe é próprio e 

diverso e a universalizarmos no sentido da norma e da forma, não estaremos a 

empequenecê-la de um ponto de vista cultural e civilizacional? A identificação formal 

da língua implica, naturalmente, a perda daquilo que é preciso e precioso. E generalizá-

la não é a melhor forma de a tornar mais universal. O princípio do racionalismo não se 

pode aplicar a todos os âmbitos, por mais que Sérgio assim o considerasse, sobretudo 

nessa fase explosiva e inaugural da crença racionalista. Nada sobrevivia aos ditames 

rigorosos e implacáveis do profundo iluminismo que lhe emanava do espírito. Mas nem 

sempre foi assim, nem para sempre será assim. Por esse motivo, parece-nos importante 

apresentarmos uma conjectura biográfica e intelectual do nosso seareiro, acima de tudo 

no que diz respeito à interacção com o mundo português do seu tempo, para o podermos 

interpretar com mais justeza, fidelidade e exactidão. Afinal, António Sérgio não é um 

ser isolado ou um filósofo que já nasceu racionalista (ainda que, por vezes, assim o 

pensasse!) e que se preservou incorruptível às investidas do meio, da sociedade e da 

vida. 
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Capítulo 4 

 

António Sérgio na Cena Cultural Portuguesa 

 

4.1 – Monarquismo e Republicanismo: Os primórdios do debate em torno da 

Política e da Educação 

 

Não podemos concluir um estudo em torno da obra de António Sérgio, por mais 

que ele se cinja aos seus aspectos filosóficos e conceptuais, sem fazermos uma alusão 

ao contexto político-cultural que se vivia, no início do século XX, em Portugal, e no 

qual o nosso ensaísta estava completamente imerso. Tal análise é fundamental na 

medida em que é através dela que nos deparamos com as opções ideológicas de Sérgio 

que vão delinear o seu pensamento e a sua acção em termos filosóficos, educativos e 

político-económicos. 

Em 1910, depois da Implantação da República a 5 de Outubro, António Sérgio 

pede afastamento da Marinha por tempo indeterminado. Como sabemos, nunca mais 

voltará a exercer as funções de Tenente da Armada, já que, em Junho de 1915, demite-

se definitivamente de tal instituição. Segundo aquilo que nos relata, o homem que já 

havia publicado Rimas e Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, 

de Antero de Quental antes de 1910, deixou a Marinha por questões ideológicas e não 

pelas transformações políticas a que o seu país havia sido submetido830. Os adversários 

da Monarquia assim não o criam, consideravam-no um talassa perigoso831 e acabaram 

por prendê-lo por três dias. Durante algum tempo, Sérgio foi considerado um 

monárquico arraigado, até mesmo por alguns dos seus amigos mais chegados832. É, 

                                                           
830 SÉRGIO, António, Sobre a minha colaboração na obra da “Renascença Portuguesa”, pp. 117-118: 
“Abandonei a Armada quando se instaurou a República, no empenho de manter a minha liberdade crítica 
e de me dedicar à vocação que me parecia a minha (...). Decidira consagrar-me ao meu próprio rumo (o 
do apostolado cívico) et me tenir ferme dans les courants”. 
831 Vf. Idem. Duas Cartas Inéditas de António Sérgio para Afonso Lopes Vieira / Rogério Fernandes. 
Colóquio/Letras. N.º 46, Novembro de 1978, p. 59. 
832 Apesar de Raul Proença ser um dos amigos mais próximos de António Sérgio durante as décadas de 
10 a 40, do século XX, os dois não partilhavam todos os ideais. A questão da dicotomia 
Monarquia/República é uma delas, por exemplo. Sérgio chega até a dizer, em diferentes ocasiões, que 
Proença não compreendia o seu raciocínio acerca da ideologia monárquica. Neste ponto, concordamos 
com António Reis quando afirma: “As relações de amizade e de companheirismo de Sérgio e Proença, a 
intensa admiração mútua que os uniu e a comum participação no ambicioso projecto do Grupo Seara 
Nova de uma revolução espiritual das mentalidades dirigida por uma elite intelectual, têm levado a 
subestimar as significativas diferenças que os separavam nos planos da filosofia política e até da própria 
estratégia de superação da crise do sistema liberal-republicano. (...) Ambos comungam desde então em 
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portanto, no seio dessa discussão (monarquismo versus republicanismo) que o autor 

sedimenta as suas posturas teórico-práticas e traça os seus caminhos enquanto 

doutrinador e intelectual. 

Em 1912, numa carta enviada de Londres ao seu amigo Raul Proença, António 

Sérgio aborda a temática da revolução material (social) e da revolução espiritual e tece 

uma crítica aguda ao republicanismo. Podemos até constatar que tais questões surgem 

engendradas. Escreve, então, o ensaísta que “acho perfeitamente legítima, posto que a 

não partilhe, a sua fé nos processos revolucionários – de revolução material. São os 

únicos possivelmente eficazes (quando o são) nos casos de não haver gente capaz de 

compreender e executar a revolução espiritual e construtiva. Podem suscitar, pelo 

menos, pela necessidade urgente e pelo medo, esta última. Creio que jamais julgou que 

eu pedia agora a monarquia. Se é desnecessário para a revolução construtiva uma 

mudança formalística da M. para a R., semelhante inutilidade se conclui para a mudança 

da R. para a M.”833. O que o homem dos Ensaios pretende elucidar é o seu conceito de 

revolução. Na sua perspectiva, a premência está na revolução espiritual e não na de 

carácter social. Esta, aliás, segundo o que nos expõe, só se efectiva porque a outra não 

eclodiu, porque não houve um conjunto de homens bons que a tivesse arquitectado. 

Neste sentido, é indiferente que ela se realize num estado monárquico ou num estado 

republicano, o que importa é a firmeza moral de quem a propõe: “No dia em que nós 

possuirmos uma porção de homens de boa vontade, de energia e de competência 

técnica, capazes de ir reformar e desinfectar os diferentes órgãos do país – Escola, 

Fábrica, Agricultura, Exército, Burocracia, etc. – a revolução está feita, quer o chefe do 

país use Dom ou não use Dom”834. Para Sérgio, contudo, tal como referimos no sub-

capítulo 1.7 desta tese, os republicanos não a souberam concretizar na medida em que 

não passavam de chefes vácuos e inócuos, de gente que não possuía vértebra para 

fomentar a revolução que, na realidade, o país necessitava. Posto isto, é impreterível 

questionarmos o nosso autor no que respeita à sua acepção de monarquia e, igualmente, 

ao sentido de revolução construtiva que tanto almejava. Apesar de não fazer diferença 

ser-se monárquico ou republicano para mobilizar a revolução espiritual, será que, no ver 
                                                                                                                                                                          

idêntica doutrina sobre o papel de renovadas elites intelectuais na criação de uma opinião pública liberta 
dos vícios mentais – intelectuais e morais – das elites dominantes e, por isso, capaz de impor aos políticos 
as necessárias reformas estruturais de que a sociedade portuguesa carecia. Divergem, porém, na avaliação 
que fazem dos primeiros anos do regime republicano e da própria importância da questão da natureza do 
regime” (REIS, António. António Sérgio e Raul Proença: Tão próximos e tão distantes. In: AA.VV, 
António Sérgio: Pensamento e Acção, Vol. I, pp. 177 e 179). 
833 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 38. 
834 Ibidem, p. 38 
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de António Sérgio, os bons homens da Monarquia não idealizariam uma revolução 

melhor do que os da República? 

Por mais que o nosso marinheiro demitente gostasse de enfatizar que “nunca quis 

conhecer o D. Carlos nem o D. Manuel”835, que se recusou “insistentemente a ser-lhe 

apresentado”836 (ao ponto da sua família o considerar republicano837), ou seja, que 

sempre fugiu dos “Senhores Reis”838, o certo é que António Sérgio estava do lado da 

Monarquia. Apesar de não querer ter tido nenhuma espécie de contacto com a soberania 

real, afinal, desagradava-lhe a ideia de entrar na Corte, a verdade é que Sérgio nunca 

escondeu o seu apreço pela figura dos monarcas. Numa carta escrita a Raul Proença, 

assume não só o seu viés monárquico antes do 5 de Outubro839, como defende 

igualmente o carácter dos últimos Braganças840. Mas que género de Monarquia será, 

então, aquela que o nosso pensador pressupunha? 

Segundo o que expõe ao seu compadre bibliotecário, a Monarquia Constitucional, 

cópia da inglesa, é a que lhe parece mais imponente e prestigiosa na medida em que se 

reconhece o monarca como Chefe de Estado mas não se lhe atribui a ele todo o poder. O 

poder executivo, aliás, está a cargo de um Conselho de Ministros. Este zela também 

pelas políticas interna e externa do país e pela administração cívica e militar. 

Parafraseando Walter Bagehot841, Sérgio escreve: “Se a nomeação dos governantes se 

faz sem abalo, é graças à existência aparente de um governo não sujeito a eleição. As 

                                                           
835 Ibidem, p. 41. 
836 Ibidem, p. 41. 
837 Idem, Sobre a minha colaboração na obra da “Renascença Portuguesa”, p. 117: “Recusei-me a ser 
apresentado a El-rei (que aliás me conhecia) ao chegar à idade de se cumprir tal praxe. Porque praxe foi 
essa que me cumpria seguir. Minha família era, com efeito, de fidalgos cavaleiros da casa real; meu Pai, 
desde muitos anos, ajudante de campo honorário de El-rei; meu Avô fora, pelos meados do século, 
perceptor militar de El-rei D. Luís. Mas declarei a meu Pai que não seguiria a praxe: e ele (a pessoa de 
mais encanto que jamais conheci, o homem mais liberal, mais sorridente e bondoso, de gentileza 
aristocrática em todas as circunstâncias da vida) conformou-se imediatamente com o meu desejo. «És 
republicano; estás no teu direito»: assim comentou. «Nem republicano nem monárquico», expliquei eu 
logo; «desagrada-me a ideia de entrar na Corte»”. 
838 Idem, Correspondência para Raul Proença,  p. 41. 
839 Ibidem, p. 41: “Creio que o meu amigo teve razões aceitáveis para estar de um certo lado, e eu razões 
aceitáveis para estar do lado oposto, antes do 5 de Outubro. Hoje não há divergências entre nós quanto à 
forma de governo”. 
840 Ibidem, p. 39: “Quanto ao caso dos nossos últimos Braganças, continuo a considerá-los muito mais 
vítimas do estado do país do que outra coisa.  D. Pedro V foi ao que julgo, das mais altas almas que 
produzimos; D. Luís e D. Carlos seriam tão bons monarcas ingleses, ou melhores, do que a rainha Vitória 
ou Eduardo VII. Pense bem o meu amigo na situação insolúvel que é a de um rei constitucional num país 
cuja vida política é um banditismo anárquico. (...) Mas o desgraçado de um rei não pode meter-se 
consigo, tem de representar o seu papel político no meio da canalha, queira ou não queira”. 
841 Walter Bagehot (1826-1877), formado em matemática, foi um jornalista e economista inglês que se 
interessou grandemente pelo estudo da política e da sociedade. Entre outros títulos, publicou The English 
Constitution (1867), Physics and Politics (1872), Lombard Street (1873), Literary Studies (1879) e 
Economic Studies (1880). 
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classes ignorantes imaginam ser governadas por uma rainha hereditária e que governa 

pela graça de Deus, quando na realidade são governadas por um gabinete e um 

parlamento composto por homens escolhidos por elas mesmas e que saem das suas 

fileiras. Enquanto a espécie humana tiver muito sentimento e pouca razão, a realeza será 

um governo forte, porque se harmoniza com sentimentos espalhados por toda a parte, e 

a República um governo fraco, porque se dirige à razão”842. O problema é que “a 

realeza constitucional deixa de ser imponente, prestigiosa, num país em que a política é 

banditismo”843. Ora, foi isso que aconteceu em Portugal. O Rei desprestigiou-se ao se 

corromper e desonrar pelo bandidismo. Neste caso, a iniciativa de uma reforma não 

pode partir do monarca mas sim dos seus súbditos. Mas, tal como António Sérgio 

questiona, “se os súbditos que empreendem a reforma se fazem republicanos, tiram ao 

rei o seu único recurso legal para fazer alguma coisa: o único instrumento de reforma 

são os homens bons. Se os homens bons se lhe recusam, que há-de ele fazer?”844 Para o 

ensaísta, a solução não consistia na passagem da Monarquia à República, mas numa 

oposição a todos os partidos monárquicos, dentro da própria Monarquia, que impelisse 

o Rei a concretizar uma verdadeira reformação. No seu ponto de vista, não é a 

transformação formal que altera o estado da arte mas, pelo contrário, a modificação 

interna. Na despedida da carta de 3 de Dezembro de 1912 enviada a Proença, Sérgio 

conclui: “Eu sou sempre, em tudo, pela manuntenção das formas, nomes, títulos, 

uniformes, organizações, regulamentos, leis, etc. Eu, por exemplo, deixaria a Escola do 

Exército continuar Escola do Exército (com a R., Escola Superior de Guerra), deixá-la-

ia continuar com a mesma organização e regulamentos, mesmos programas, mesmas 

aulas, mesmos horários talvez, etc.: somente lhe mudaria os métodos de ensino. As 

melhores reformas são aquelas de que os legisladores não têm conhecimento, as que 

passam desapercebidas na Imprensa Nacional. Uma reforma de organização nunca 

reforma coisa alguma, e introduz confusão e indecisão nos serviços até que a nova 

organização se torna habitual. Sou sempre portanto por que se mantenham as formas o 

mais possível. Elas se modificarão depois, naturalmente, no que tiverem realmente de 

defeituoso sob a pressão interna do novo espírito. As modificações da forma não devem 

provir de fora, legislativamente, mas da pressão interna”845. 

                                                           
842 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 40. 
843 Ibidem, p. 40. 
844 Ibidem, pp. 40-41. 
845 Ibidem, p. 41. 
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A concepção de Monarquia que Sérgio preconizava, não obstante defendesse a 

Monarquia Constitucional, era de natureza idealista. Tratava-se, aliás, de uma 

perspectiva estreme e perfeccionista. Ou seja, o supremo chefe real governaria no centro 

de um conselho ministerial cujas características ético-políticas aproximar-se-iam da 

perfeição. Nesse sentido, compreende-se as críticas que tece à República. Não à 

República em si, mas à má índole e à fraca formação dos republicanos que encetaram a 

sua implantação. No olhar de António Sérgio, tais chefes republicanos eram vácuos e 

baixos, uma “colecção de charlatães”846, que não tiveram a sensibilidade e o 

discernimento de planear a revolução necessária. Apressaram-se a alterar as formas e as 

nomenclaturas mas não intuiram que o que era verdadeiramente imperioso era escutar as 

diferentes classes sociais no sentido de apurarem os males que as afligiam. No fundo, o 

ensaísta estava convicto de que a elite republicana não tinha condições para governar: 

concebeu e protagonizou uma revolução mas depois não conseguiu enfiar no solo as 

estacas da sustentação, da estabilidade, da ordenação e da fiabilidade. Eram, aos olhos 

de Sérgio, um conjunto de homens imaturos, destituídos de ideias, de projectos e de 

perspectivas futuras. Nem os seus sonhos, provavelmente, seriam desnevoados por 

completo. Por outras palavras, o ensaísta resumirá que “país onde não há pão nem 

educação todos baralham política e ninguém tem razão. Abomino a populaça ignorante 

a fazer politiquice. Não é o temperamento que me desvia da República portuguesa: é a 

vacuidade e a baixeza dos seus chefes. Pois quê? Ainda se não convenceu dessa 

completa vacuidade? (...) Não sou um homem apaixonável (o que é um defeito) como o 

meu amigo: por isso não fui republicano, e o meu amigo foi. Sou sem dúvida um 

emotivo, mas isso não me impede, ao enunciar uma proposição, de reconhecer a 

verdade relativa da proposição contrária. É essa a minha grande regra: nunca esquecer a 

verdade da contrária. Neste caso, a verdade da contrária (do republicanismo português) 

são os puros inícios da ideia republicana em Portugal e os grandíssimos erros políticos 

que serviram sob a monarquia, de cuja ruim qualidade (não esquecer (que) os monarcas 

não tinham culpa, porque o país, a política, a Urna não produziam melhores – reler o 

livro do Fuschini847). A ruindade era, e é nossa, da nação portuguesa: eu, tu, ele, nós, 

vós, eles, o que tudo se resume em nós. Mas essa ideia republicana, inicialmente pura, 

apodreceu quando passou dos iniciadores (escol, excepção, aristocracia natural, enfim) à 

                                                           
846 Ibidem, p. 69. 
847 Augusto Maria Fuschini (1843-1911) foi um engenheiro civil que esteve fortemente ligado à política, 
tendo sido ministro por duas vezes. Partilhava ideias socialistas e cooperativistas. 
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nação, à massa de bandalhos que nós somos”848. A experiência da 1.ª República foi tão 

nefasta e nociva em termos morais e políticos que António Sérgio estava profundamente 

convencido de que “se os partidos monárquicos fizeram a República; não estou longe de 

acreditar que os partidos republicanos farão a monarquia”849. No fundo, o nosso autor 

acreditava que a República não tinha futuro, que não tinha bases para se alicerçar 

política e socialmente no país, cria que os republicanos que assumiram a revolução não 

eram superiores aos monárquicos corruptos850. Criticou fortemente Afonso Costa851, por 

exemplo, na época em que este foi Ministro das Finanças, considerava até que a sua 

política financeira era “uma política de aparato, de fogo de vistas, de ilusão, de 

charlatanismo, de teatro (...). O Afonso Costa, esse, contenta-se com a cenografia 

orçamentária, própria para entusiasmar as galerias que o vão aplaudir ao teatro de S. 

Bento e que nunca pensaram no assunto com a noção das realidades”852. O que é 

curioso, todavia, é que Sérgio e o mata-frades853 haviam de estar juntos na formação da 

Liga da Defesa da República, em 1927, em Paris. Ao seu lado, estavam também Álvaro 

de Castro854, José Domingues dos Santos855 e Jaime Cortesão856. 

António Sérgio acrescenta, a este propósito, um pormenor curioso e instigante. 

Para além de depreciar e censurar a miúde a conduta e as intenções dos republicanos857, 

                                                           
848 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 69. 
849 Ibidem, p. 73. 
850 Ibidem, p. 75: “Pois ousa achar Afonso Costa superior ao Hintze Ribeiro, João Franco, Luciano [de 
Castro], etc.? Em quê? Há uma doença da visão que anula o sentido de certas cores; creio que o 
partidarismo anula o senso moral para as coisas políticas”. 
851 Afonso Costa (1871-1937) foi um advogado, professor universitário e político republicano que teve 
várias funções ministeriais durante a 1.ª República. 
852 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, pp. 75-76. 
853 Afonso Costa era conhecido pelos seus adversários por mata-frades devido à legislação laicista que 
mandou publicar e executar. A mesma visava a separação da Igreja do Estado, a expulsão dos jesuítas, a 
legalização das comunidades religiosas não-católicas, a privatização dos bens da Igreja Católica, etc. 
854 Álvaro de Castro (1878-1928) foi um político que esteve ligado à 1.ª República Portuguesa. Exerceu 
funções de Governador-Geral de Moçambique e de Presidente do Conselho de Ministros por duas vezes. 
855 José Domingues dos Santos (1885-1958) foi um jornalista, jurista e político republicano que exerceu o 
cargo de Presidente do Conselho de Ministros durante a 1.ª República Portuguesa. A partir de 1922, 
torna-se membro da Maçonaria. 
856 Jaime Cortesão (1884-1960) foi um médico, professor, historiador e político republicano que teve 
associado à resistência das ditaduras militar e salazarista em Portugal. Por esses motivos, esteve exilado 
em França, em Espanha e no Brasil. Colaborou nos movimentos da Renascença Portuguesa e da Seara 
Nova. Deixou uma imensa obra publicada nas áreas da poesia, da literatura, da política, da história e do 
teatro. 
857 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, pp. 76-77: “Não ouvi ainda os monárquicos 
de destaque fazerem a sua pregação duma forma tão selvagem como o[s] [republicanos] fizeram a sua. 
Não encontro neles a brutalidade sanguinária e soez dos outros; ora essa brutalidade, o negativismo, a 
parlapatice da propaganda, são a única que me torna repugnante o republicanismo português: o que me 
repugnou sempre foi o charlatanismo do Teófilo, a linguagem crapulosa do Mundo, a idiotia do A. José 
[de Almeida], a retórica oca de todos eles... Os Basílios Teles separo-os”. Sérgio é, aliás, muito claro 
quando alude a Basílio Teles: “O Basílio Teles não fez essa propaganda feroz e estúpida; e eu muito 
explicitamente, quando um dia lhe lembrei que grandes homens e pulhas os havia em todos os partidos, 
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ao mesmo tempo que enaltece as qualidades da Monarquia858, afirma categoricamente 

que se considera um bom republicano: “Creio possuir algumas das virtudes republicanas 

e ser, para quem olha o essencial das coisas, um bom republicano – com coroa, como na 

república Inglaterra, ou com barrete frígio, como na Suiça – é isso indiferente. Um dia o 

Proença me julgará com justiça”859. Se esta afirmação se apresenta, a priori, um pouco 

inusitada – como é possível, no fim de contas, um (pseudo-)talassa860 assumir-se 

republicano? –, a verdade é que o nosso ensaísta partilha dos ideais mais genuínos da 

República, a saber, a liberdade e a democracia. Relembra-nos Sérgio, todavia, que estes 

se conquistam por meio da educação, do trabalho e da economia. No fim de contas, 

enfatiza que “a culpa não foi da M. nem da R.; nem dos homens monárquicos ou dos 

homens republicanos: foi dos homens portugueses, foi da nossa educação e da nossa 

história. E isso não se cura à força de bomba, bestializando o povo, dizendo patacoadas, 

fazendo traquibérnias com os terrenos de S. Tomé ou com os divórcios de madamas ao 

preço de 4 contos: isso tudo se cura pela acção lenta e pacífica da educação”861. Sem 

revoltas mas com revoluções intermediadas e acertadas: “Eu não acuso os seus rep. de 

serem revolucionários; muito pelo contrário os acuso de o serem muito pouco, de serem 

imensamente conservadores nas questões essenciais: reprovo-os por serem revoltosos, e 

acuso-os de serem bestiais e desonestos. Bestializaram o povo e ludibriaram-no. Desde 

o grande teórico, o Teófilo, ao grande prático, o A. Costa, os homens que têm dominado 

são uma cáfila de intrujões. Também no Japão, também na Grécia, havia a necessidade 

de uma minoria revolucionária; essa minoria revolucionária apareceu, e a revolução 

real, verdadeira, efectuou-se, sem necessidade de convulsões anárquicas. Tudo que se 

diz a favor de uma minoria revolucionária rep. dentro da M. se aplicaria a uma minoria 

revolucionária m. dentro da mesma M. Ficou agora claro? (...)¶ Não tenho simpatia 

                                                                                                                                                                          

coloquei de um lado Pascal, Renan, Basílio Teles, do outro o Afonso Costa, etc. Pondo-o entre Pascal e 
Renan, parece-me que antes lhe exagerei que amesquinhei os méritos. O Proença é que é quase descarado 
em me falar nele – pois que, segundo me dizem, o B. Teles condena tanto ou mais do que eu essa 
República que para aí está...” (Ibidem, p. 74). 
858 Ibidem, p. 76: “Em que podem esses homens ser superiores aos M., por piores que julguemos estes? 
Quando foi que a M. em quatro anos acumulou tantas torpezas?”; Ibidem, p. 86: “Continuo a sustentar a 
tese de que o D. Carlos foi o mais liberal que o povo português lhe consentiu ser. Mas a nação mostrou-se 
absolutamente incapaz de corresponder a esse liberalismo, incapaz de se governar. Por isso desmoralizou 
o rei (...)”. 
859 Ibidem, p. 77. 
860 Ibidem, p. 79: “Como vê, afirmo constantemente o meu talassismo (anti-republicanismo-português). 
Se fosse monárquico conspirava – pois que estou cá fora, não preciso de ir a Portugal, não desejo nada do 
Estado, não quero conservar os meus galões, o argumento parece-me bom. Não tenho nada a temer, e 
portanto nada me impediria de conspirar se fosse realmente mon.”. 
861 Ibidem, p. 77. 
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obscura e instintiva pela M.; tenho instintiva e não instintiva antipatia por esses r.”862 

No fundo, o dilema centra-se no objecto da educação e da reforma moral (na reforma da 

mentalidade). Como quase tudo, aliás, no pensamento e na acção de António Sérgio. 

 Não foi por acaso que, no início deste capítulo, enunciámos que foi durante o 

debate em torno do Monarquismo e do Republicanismo, nos primórdios do século XX, 

que Sérgio aprofundou a sua ideologia e a sua doutrina pedagógica. A experiência do 

impetuoso trânsito da Monarquia para a República e a consequente reflexão acerca do 

assunto, conduziu Sérgio a adentrar por novos caminhos do conhecimento. É por esta 

altura que o autor se passa a interessar mais fervorosamente pelas questões da política e 

da educação. Se antes já as considerava, é neste entrementes que elas surgem com mais 

vivacidade no seu pensamento e na sua obra. De tal modo que será impelido a proferir: 

“O defeito de todo o democratismo e de todo o socialismo de forma epiléptica ou 

sentimental, é esquecer que os poderes políticos, faculdades, vantagens, que se pedem 

para o povo devem ser precedidas da educação e da reforma moral desse povo. Os 

democratas sentimentais esperam sempre que a organização e a reforma moral virá 

depois. O meu democratismo – intelectualista e clássico, orgânico e ordeiro – entende as 

coisas desta forma: Só merecemos direitos à medida que nos vamos tornando dignos 

deles; só sai da tutela, realmente, quem chegou à maioridade, e por isso a educação do 

povo deve vir antes, e trazer como consequência a sua progressiva soberania”863. 

Primeiro muda-se a mente e só depois a sociedade; primeiro forma-se o espírito e só 

depois se completa ou aperfeiçoa a matéria. É assim que António Sérgio pensa na 

década de 1910, quando reflecte acerca dos ideais da Monarquia e da República, mas 

pondera igualmente do mesmo modo quando, na resistência à ditadura salazarista, nos 

anos de 1930 e 1940, se confronta com os comunistas864. A palavra de ordem será 

sempre a mesma: primacialmente far-se-á a reforma da mentalidade. Não adiantará de 

                                                           
862 Ibidem, p.79. 
863 Ibidem, p. 86. 
864RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., pp. 66-67: “Isto, para não falar das incompreensões no 
domínio político e social, que são infinitas. Sei de rapazinhos pacatíssimos que, por lerem autores autores 
revolucionários, se julgam fazedores de revoluções, e se apresentam como revolucionários em relação a 
mim, que já exprimia ideias de revolução social um pouco antes de eles terem nascido, e que nunca os vi 
nos momentos e nos sítios em que se arrisca o bem-estar, a comodidade, a pacatez da existência que 
alguns temem mais do que arriscar a vida”. Anos mais tarde, já na década de 1950, Sérgio continua a 
lamentar-se do mesmo: “Quanto ao caso da Seara Nova, a que se refere... aquilo é hoje um pardieiro de 
cujas panelas me vão atirar pedradinhas todos os garotos comunistas que receberam do partido a ordem 
de me hostilizar. O que me desola é que o Jaime Cortesão e o Sarmento Pimentel não tenham a coragem 
moral de contrariar aquela miséria. Não que não procurem ser gentis comigo: mas querem agradar ao 
mesmo tempo a todos os deuses e a todos os diabos” (Ibidem, p. 98). 
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grande coisa “deitar abaixo a casa antiga e não construir a nova”865, bem como 

confundir a revolução institucional levada a cabo pelos republicanos com a revolução 

real e verdadeira866. Por esse motivo, está António Sérgio pronto para dar o seu 

contributo e o seu apoio à constituição de um partido reformador republicano que 

objective minorar o descalabro da 1.ª República. Já que, entre as pessoas que conhece, 

“só duas têm um plano revolucionário: o Reis867 S. [Santos]”868 e ele! E frisará várias 

vezes que o que sugere não é o regresso da Monarquia mas fazer a mudança essencial: 

“Devo notar que não proponho como remédio a estes casos uma volta à M. As minhas 

teses são só estas: A mudança institucional era escusada, e constituiu um erro de 

método, como seria erro de método uma volta à M.; os chefes rep. tiveram uma péssima 

orientação, e fizeram uma propaganda puramente negativa. Foram selvagens, bárbaros, 

antiquados e retóricos. De verdadeira revolução, nem pio”869. É a essa revolução que 

Sérgio se dedicará o resto da sua vida, é por ela que será preso e exilado, é devido 

também a ela que terá uma vida pessoal e profissional conturbada. Não tendo 

oportunidade, por exemplo, de se tornar num académico prestigiado, como tanto 

ambicionava e naturalmente merecia. O problema é que o sentido dessa revolução não 

chegou ao povo português, fazendo com que Sérgio, já nos inícios dos anos de 1950, 

passasse a mostrar-se triste e resignado com essa situação: “Pena sinto eu de que não 

exista no público português a cultura suficiente para avaliar da originalidade e da 

seriedade da minha doutrina, mas que fazer-lhe? É a resignação a virtude mais 

necessária na nossa terra, onde falta a capacidade para medir as diferenças, sobretudo 

em certas matérias”870. 

 

 

 

 

                                                           
865 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 100. 
866 Vf. Ibidem, p. 101. 
867 Ibidem, p. 102: “Repito-lhe que até hoje só encontrei um verdadeiro revolucionário: o Reis S. Entre 
mim e ele, nunca surgiu uma única vez qualquer divergência por causa da antinomia M./R., apesar de ele 
ser rep. Quando nos encontramos, verificamos que, com absoluta independência, havíamos chegado a 
conclusões idênticas, por métodos diferentes. Eu deduzi do passado o meu plano, ele deduziu-o do 
presente. Ele aceitou a minha explicação histórica; eu prontifiquei-me a secundá-lo nas reformas, uma vez 
que se arranje gente, pela propaganda. Só lhe acho um defeito grave: pouquíssimo hábil, nada político na 
acção, «um estouvado», como diz”. 
868 Ibidem, p. 100. 
869 Ibidem, p. 102. 
870 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 97. 
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4.2 – Metodologia e Prática Pedagógica: Educação Nova, Método Montessori 

e Escola do Trabalho  

 

Outro aspecto incontornável da obra de António Sérgio é a Educação e, por 

conseguinte, a metodologia pedagógica. Relevarmos tal ponto no nosso escrito seria 

incongruente pela simples razão de que o autor se vê apenas como um pedagogista e 

nada mais871 e porque, na sua óptica, Filosofia e Educação surgem relacionadas. Se, no 

sub-capítulo 2.3.2, aludimos à sua Teoria da Educação, o que visamos, por ora, é referir, 

ainda que de um modo sintético (uma vez que, tendo em conta o cariz da nossa reflexão, 

não seria absolutamente necessário convocarmos o tema da escola e da educação prática 

dos portugueses tal como o ensaísta o explora ao longo do seu percurso doutrinal) a 

prática metodológica que lhe está subjacente. Neste ponto, tendemos a concordar com 

Ivone Moreira quando escreve “uma abordagem do pensamento educativo de António 

Sérgio implicaria, além da exposição do seu conceito de educação, referências aos 

métodos que propõe para aplicação do seu ideal pedagógico, a análise do papel da 

pedagogia na consolidação do seu ideal de sociedade e, finalmente, uma alusão ao que 

foi a sua prática legislativa na sua breve passagem pelo Ministério da Educação”872. 

No pensamento abrangente de António Sérgio, o estudo da acção pedagógica pode 

ser comparado, ainda que metaforicamente, ao encaixe da pedra final e cimeira na 

construção de uma pirâmide. No fundo, não passa de uma derivação inevitável e 

consequente da sua proposta gnosiológica, política e moral. A educação dos meninos 

nas escolas primárias e nos liceus e o ensino dos jovens nas universidades reflecte o seu 

empenho filosófico, ético e democrático. No dia-a-dia, na sala de aula e na interacção 

entre professor e aluno, dever-se-á viver a liberdade e versar-se a democracia. Ensina-se 

e aprende-se democraticamente a Democracia. E esta é, como sabemos, para António 

Sérgio, um aprofundamento da moral e uma evolução do espírito (ou gnosiologicamente 

falando, do eu superior e universal, do primado racional). Neste aspecto, não podemos 

concordar mais com Cristiana de Soveral e Paszkiewicz quando aponta a actualidade da 

pedagogia do nosso ensaísta: “Há no pensamento pedagógico de Sérgio, como se 

percebe, uma evidente actualidade. A urgência dada a toda a acção educativa no sentido 

de formar eticamente a personalidade, desenvolvendo a responsabilidade, a autonomia e 

                                                           
871 SÉRGIO, António. Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado. Seara Nova. 
Lisboa, n.º 43, 15 de Março de 1925, p. 124: “Considero-me apenas pedagogista, e nada mais”. 
872 MOREIRA, Ivone. Conceito e Fins da Educação em Sérgio. In: AA.VV. António Sérgio: Pensamento 
e Acção. Vol. II. Lisboa: IN-CM/UCP, 2004, p. 27. 
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o espírito cívico, e ainda, o entendimento de que a personalidade de cada um só na 

acção social se realiza e toma posse, plenamente, de si mesma, têm flagrante 

aproximação às mais recentes directivas pedagógicas”873. Afinal, o que hoje ainda está 

em causa é “aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a fazer”874, tal como 

António Sérgio, durante mais de cinco décadas, evocou em nome de uma escola nova 

que assumisse a “função social de formar cidadãos éticos e responsáveis”875. 

É desde muito cedo que Sérgio manifesta uma propensão para as actividades 

pedagógico-educativas. Em 1909, por exemplo, o ainda Almirante da Marinha 

Portuguesa candidata-se a professor do Real Colégio Militar. Cinco anos mais tarde, 

curiosamente, é convidado para dirigir uma Escola Nova em Cuba. Se, por um lado, 

sempre se interessou pela teoria da educação de uma forma geral, por outro, porventura 

motivado pelos estudos da sua mulher876 no âmbito da metodologia e da prática 

educativa, mostrou-se atraído pelo Método Montessori e pelo Movimento das Escolas 

Novas, logo no início da década de 10. É, aliás, por essa razão que, em 1915, se 

inscreve, conjuntamente com a sua cara metade, na Escola Jean-Jacques Rousseau, em 

Genebra. O seu objectivo consistia em estudar esses movimentos novos que iam 

aparecendo e multiplicando-se essencialmente no centro da Europa, nos Estados Unidos 

e na América do Sul e que questionavam os velhos mestres da Educação. 

Mesmo sem ser infiel a Platão, a Descartes e a Rousseau – tal como defendemos 

nos primeiros capítulos, será sempre um socrático-platónico877 – no que concerne à 

visão educativa e pedagógica, António Sérgio volta-se para as novas correntes 

metodológicas que começam a ser esboçadas nos finais do século XIX e que ganham 

consistência e notoriedade no alvorecer do século subsequente. Deixa-se cativar, 

conforme já havíamos dito, sobretudo pelo método Montessori e pelo movimento da 

Escola Nova na medida em que estes se apresentavam críticos da metodologia 

                                                           
873 PASZKIEWICZ, Cristiana de Soveral e. Actualidade do pensamento pedagógico de António Sérgio. 
In: AA.VV, António Sérgio: Pensamento e Acção, Vol. II, p. 26. 
874 Ibidem, p. 26. 
875 Ibidem, p. 26. 
876 SÉRGIO, António, Sobre a minha colaboração na obra da “Renascença Portuguesa”, p. 119: “Fazer 
conhecer à gente portuguesa os novos processos de educação infantil baseados na livre iniciativa mental, 
e portanto no dom de auto-domínio da psique, indispensável à prática de uma democracia genuína: e pedi 
à minha Mulher, em consequência disso, que escrevesse um livro de divulgação pedagógica a explicar O 
Método Montessori (completamente desconhecido em Portugal), o qual prefaciei e anotei, para ser 
editado pela «Renascença»”. 
877 A maioria dos intérpretes de António Sérgio tende a seguir esta posição. A já citada Ivone Moreira 
aponta, por exemplo, que “se Sérgio gosta sobremaneira de se identificar como pedagogo, é porque tem 
da pedagogia uma concepção coincidente com a do ideal socrático: o que verdadeiramente importa 
aprender e «ensinar» – se é que é susceptível de se ensinar – é a realizar o humano” (MOREIRA, Ivone, 
op. cit., p. 27). 
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tradicional e propunham uma prática alternativa mais inovadora e progressista. O que 

passa a estar em causa, e que é realmente relevante, é a consideração e o respeito pela 

autonomia, pela individualidade e pela liberdade das crianças. Para além de que a 

Escola deixa de ser vista como o lugar onde o professor apenas ministra conhecimentos 

e o aluno acriticamente os absorve, sem existir uma relação com a vida e a realidade, 

para começar a ser compreendida como um espaço de interacção integral do aluno. 

Nesses novos projectos, a Escola, mais do que valorizar a teoria e a memorização, 

investe no saber fazer, no aprender a fazer, isto é, desloca o foco da teoria para a acção 

e, nesse sentido, enaltece a aptidão individual de cada aluno. O importante não é 

alardear sapiência e dominar teoria, mas, ao invés disso, saber aplicar, na prática e na 

realidade, aquilo que é fundamental à vida. O que é necessário, a bem da verdade, é ter 

instrumentos e saber utilizá-los, é “não deixar secar a argila”878. Ora, essa inversão 

mental implicava uma reestruturação metodológica que se apoiava na inclusão de 

elementos e subsídios, até então inexperimentados, à educação dos alunos. Citamos a 

título de exemplo, os novos espaços para as actividades escolares, para além da 

convencional sala de aula; as visitas de estudo de natureza metodológico-científica; os 

jogos lúdicos e desportivos; a inserção de novas disciplinas de cariz manual, oficinal e 

agrícola; a possibilidade de tempos e actividades livres escolhidas e administradas pelos 

próprios discentes; e a criação de espaços de interacção social e cultural como clubes 

temáticos, associações, jornais e correspondência interescolar. 

É natural e provável que António Sérgio tivesse consciência da falibilidade e da 

inconsistência da metodologia das Escolas Novas. Afinal, era não só muito complicado 

romper com o consolidado sistema educativo, como lidar com a ambiguidade conceitual 

do movimento e com a multiplicidade hermenêutica que professores e pedagogos lhe 

imprimiam, contudo, a ânsia de novidade e o desejo de se apartar do conservadorismo 

levavam Sérgio, ainda assim, a adoptar tal movimento. A esse propósito, não é demais 

relembrar que não é por acaso que é convidado pelo Director do Bureau International 

des Écoles Nouvelles, em 1914, para fundar e dirigir, em Cuba, uma Escola Nova879. Tal 

convite demonstrava o quão ligado estava o nosso autor à educação nova. 

                                                           
878 SÉRGIO, António. Sobre Educação Primária e Infantil. Lisboa: Inquérito, Cadernos Culturais, 1939, 
p. 15. 
879 Em 1915, na colectânea de textos Educação Cívica, Sérgio demonstra o quão estava informado 
relativamente ao sistema educativo de Cuba. Este conhecimento releva que, por mais que não tenha aceite 
o convite, o ensaísta pensou  seriamente em assumi-lo. Vf. SÉRGIO, António, Educação Cívica, pp. 37-
40. 
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Dentro do movimento das Escolas Novas, Sérgio considerava sobretudo o Método 

Montessori880. No fundo, agradava-lhe a proposta de harmonia entre o corpo e o 

espírito, entre a inteligência e a vontade – “Cada criança é um dado organismo (físico e 

intelectual ao mesmo tempo)”881. A personalidade do aluno era considerada 

integralmente e não se restringia apenas ao seu desempenho intelectual. O importante 

era enaltecer o impulso interno que emanava do espírito da criança quando esta entrava 

em contacto com o meio e as múltiplas propostas (materiais didácticos concebidos pela 

própria Maria Montessori882 que visavam promover o desenvolvimento biológico, 

sensorial, linguístico e científico, além da relação com a realidade propriamente dita) 

que a cercavam. Nesta perspectiva, o professor é visto por Sérgio como um 

orientador883 e como um jardineiro, tal como Friedrich Fröebel884 o definia. A arte de 

ensinar é “semelhante à do jardineiro. O jardineiro não desenvolve a planta (esta é que 

se desenvolve pela própria força); estabelece porém as condições favoráveis (positivas e 

negativas) no ambiente [Particular] em que a planta vive”885. O educador não é, pois, 

um mágico, alguém que consegue tirar coelhos de cartolas previamente vazias. Por sua 

vez, a sua função consiste mais em encaminhar e em polir e refinar a matéria-prima que 

o educando traz consigo, no fundo, o que lhe é possível fazer, é “descobrir bastante cedo 

as especializações inatas de cada um, dar-lhes o alimento conveniente, tirar-lhes do 

caminho os obstáculos inúteis, e dizer-lhes desde logo a direcção a tomar”886. 

Na visão de António Sérgio, a Escola é entendida como um espaço e um processo 

activo e prático, no qual os moços devem ser treinados “para a autonomia mental e para 

a autonomia cívica, confiando aos rapazes a governação da escola e iniciando-os na 

                                                           
880 MOREIRA, Ivone, op. cit., p. 35: “A visão que António Sérgio tem do papel desempenhado pelo 
pedagogo está na raiz da sua escolha do método Montessori para o Ensino Infantil e Primário. De facto, 
como à frente referiremos, este método é totalmente não dirigista e estriba-se numa empenhada contenção 
por parte do professor no que diz respeito a correcção do trabalho do aluno”. 
881 SÉRGIO, António. Divagações Pedagógicas. In: ______. Ensaios, Tomo II, p. 178. 
882 Maria Montessori (1870-1952) foi a primeira mulher a formar-se em Medicina, na Itália. Depois de se 
ter tornado médica, envereda pelo trabalho educativo-pedagógico e cria o seu próprio método de 
aprendizagem – Método Montessori –, que se integra no Movimento das Escolas Novas. 
883 SÉRGIO, António, Divagações Pedagógicas, p. 179: “Não há professor, por melhor que seja, que crie 
nos alunos inteligência, nem novos dotes de observação, nem outras intrínsecas faculdades. O mestre 
ensina, sim, a tirar partido do que já se tem, – isto é, das virtualidades do nosso organismo; nesse campo, 
leva-nos a adquirir atitudes de espírito, ideias de acção, processos úteis, hábitos bons, – e nada mais”. 
884 Friedrich Fröebel (1782-1852) foi um filósofo e pedagogo alemão. Discípulo de Pestalozzi, criou o 
primeiro jardim-de-infância e revolucionou o sentido da prática da Educação. 
885 SÉRGIO, António, Divagações Pedagógicas, p. 180. 
886 Ibidem, p. 180. 
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faina da criação mental. Disse-o o Padre Didon887: a educação é a arte de emancipar os 

homens. Emancipar pela problemática”888. Esta Escola define-se, naturalmente, como 

uma Escola do Trabalho, baseada no self-government, de cartilha e perfil ingleses, e 

possui a vantagem de se aplicar aos vários níveis escolares e curriculares: “No ensino 

primário e infantil, a opção pela Escola do Trabalho manifesta-se na escolha dos 

métodos a usar: Sérgio propõe o Método Montessori, sem rigidez na sua aplicação. Tal 

método dá grande destaque aos trabalhos manuais e às actividades práticas de 

jardinagem e criação de animais, daí a sua adequação a este ideal. ¶ Nos níveis do 

ensino liceal e técnico, e das novas Escolas de Continuação cuja criação propõe, 

preconiza a adopção do sistema de repúblicas ou municípios escolares, também eles 

promotores, pelo menos em teoria, do sentido de responsabilidade e autonomia, quer 

material, quer psicológica. Estes municípios escolares funcionariam como autênticas 

escolas de cidadania e seriam, ainda, focos de desenvolvimento das comunidades em 

que se encontravam inseridos. ¶ A universidade, transformada por este ideal da Escola 

do Trabalho, seria o lugar onde se privilegiaria a investigação científica e se 

preparariam as elites dirigentes, transformando os programas escolares, incutindo-lhes 

carácter prático, de tal modo que estes se debruçassem sobre os reais problemas da 

sociedade portuguesa e se dispusessem a pensar a sua solução”889. 

Quando aplicado ao sistema educativo, o modelo do self-government confia aos 

alunos a organização da disciplina escolar, bem como a sua participação nas decisões 

respeitantes à Escola. Neste aspecto, alguns pedagogos, entre eles Piaget, estão 

convencidos de que o uso do self-government conduz os educandos a descobrirem, na 

prática, o valor da cooperação e da solidariedade. Contudo, tal não significa que o 

Professor não tenha um papel activo nesse processo, por mais que seja tão-só um 

orientador e um desbravador de talentos e aptidões. Ao educador cabe-lhe conduzir os 

alunos que estão em caminhada no seu próprio autogoverno, tendo ambos como 

paradigma o governo do município escolar, das cidades e dos Estados. Ao fim e ao 

cabo, “procura o método do Município-Escola instalar os estudantes nas reais condições 

da existência social, para os afazer à benevolência, à generosidade, à honradez, à clara 

                                                           
887 Louis Henri Didon (1840-1900) foi um padre dominicano francês que se dedicou fortemente à prática 
e ao estudo do desporto. Foi um dos pioneiros dos Jogos Olímpicos modernos. Discípulo de Henri  
Lacordaire (1802-1861), enveredou ainda pelas temáticas da pedagogia e da filosofia. 
888 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, carta n.º 9, pp. 415-416. 
889 MOREIRA, Ivone, op. cit., pp. 38-39. 
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consciência dos deveres do cidadão”890. Ou seja, “a cidade escolar é, como já dito, a 

organização dos estudantes pelo exemplar de um município. Os seus magistrados são 

idênticos, em título, função e método de eleição, aos da cidade a que pertence a escola, 

ou de que está próxima”891. O fito deste modelo educativo é, naturalmente, a vivência 

económico-social do cooperativismo. Outramente, parece Sérgio contradizer-se, ainda 

que em leve tom, no que diz respeito ao tema da Escola do Trabalho, quando escreve no 

prefácio da sua tradução ao Émile de Jean-Jacques Rousseau o seguinte: “Não devemos 

esquecer que o modo de ser da criança, nas diferentes fases por que ela tem que passar, 

é uma fórmula biológica original e autónoma, – com suas leis peculiares, com sua 

finalidade em si mesma, – sendo pois desacerto o buscar ganhar tempo com a pressa de 

lhe impormos os nossos próprios fins. Não quer isto significar, de maneira alguma, que 

o educador seja inerte; pelo contrário: deve ser activíssimo; não, porém, para adaptar o 

educando aos nossos moldes de adultos, e sim para lhe facilitar todas as condições 

necessárias a uma vida de criança estimuladora e rica”892. 

Está António Sérgio convicto de que o modelo da escola anglo-saxónica se aplica 

perfeitamente à realidade portuguesa, até porque Portugal necessita com urgência de 

engrenar o motor893 do self-government: “Pois se tivermos de definir pelo nome de 

algum povo a educação que nos falece, temos de nos resignar ao «estrangeirismo», e a 

sustentar prosaica, mas conscientemente, a urgência de uma educação anglo-saxónica, 

adaptada a uma escola do trabalho e da organização social do trabalho. Seria esta a 

verdadeira educação portuguesa, porque pedida pelas necessidades portuguesas, pela 

história portuguesa e pelas condições portuguesas; seria ela a verdadeira educação 

nacional”894. A formação dos portugueses deve ser moldada pela experiência, pela 

pesquisa, pelo método e pelo espírito novo e aberto que os ingleses imprimiram à sua 

                                                           
890 SÉRGIO, António, Educação Cívica, p. 42. 
891 Ibidem, p. 50. 
892 Idem. Prefácio. In: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio. Excertos seleccionados, traduzidos, anotados e 
prefaciados por António Sérgio. Lisboa: Editorial Inquérito, 1940, prefácio. 
893 Para utilizarmos uma metáfora do próprio António Sérgio. Idem, Educação Cívica, pp. 27-28: “Somos 
como um cavalheiro que mandou vir um certo automóvel sem motor, ou uma aperfeiçoada ventoinha 
eléctrica sem ter instalado a energia eléctrica. Despachou os caixotes, abriu, montou o carro, deu-lhe de 
volante, tocou a buzina, bateu o pé, gesticulou, rugiu, estralejou: «Eh, home! Arreda, arreda, que a coisa 
agora vai marchar!» – e a traquitana, apesar de tudo, não buliu; acomodou a ventoinha, e ventoinha 
parada. Depois arrancorou, gemeu, carpiu-se, e concluiu redondamente: «O automóvel é incompatível 
com o meu Génio; a ventoinha é inadaptável à minha Raça!» (...) Ora, nós imitámos como toda a gente a 
maquineta da Inglaterra, «a civilizadora do mundo», «o país modelo», como lhe chamou Herculano; 
avezamos constituição, avezamos câmaras, ministérios saídos dessas câmaras, e uns catitinhas de uns pais 
da pátria que não são como os ingleses, mas enfim, são pais da pátria; e não são – nem somos – como os 
ingleses, porque copiamos a maquineta mas esquecemo-nos do motor...”. 
894 Ibidem, pp. 28-29. 
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Educação. Afinal, se tal prática pedagógica lhes foi útil e benéfica, chegando a ser o seu 

modelo inclusivamente importado por outros países, não compreende Sérgio porque há 

um grupo de políticos e intelectuais que lhe resiste, em nome de uma legítima criação 

do espírito nacional895, em nome de uma pseudo-purificação896. O homem dos Ensaios 

até admite que se possa ser “e se deva mesmo em muitos casos, ser tradicionalista para a 

forma, para a estrutura visível da sociedade”897 mas não aceita que não se seja 

“mobilista sempre para a matéria, para a íntima força criadora”898. Se assim não for, se 

se continuar a persistir “de que se cria, avigora, triunfaliza um povo, não por uma 

colectiva recordação do passado, mas por uma aspiração comum para o futuro”899, mais 

cedo ou mais tarde a vida acordar-nos-á a pontapés900. 

Em 1915, no livro Educação Cívica (colectânea de textos publicados na revista A 

Águia durantes os primeiros anos da década de 10), dedicado ao seu amigo Álvaro 

Pinto901, António Sérgio tece a apologia de uma educação nova de matriz anglo-

saxónica, enaltecendo justamente a aplicação do self-government na metodologia 

pedagógica. Quer dizer com isso que aspira “uma disciplina do carácter que, ao invés 

das tendências fantasistas, sentimentais e sonhadoras que aí loam, fosse um 

desenvolvimento da iniciativa, da vontade criadora, da responsabilidade, do 

autodomínio, do self-government”902. Ou seja, propagandeia uma educação cívica que 

ganha lastro na criação dos municípios escolares, na valorização do trabalho e na 

governação individual. Neste conceito, a função do professor, aliás, deverá ser a de 

ensinar “os estudantes a governarem-se a si mesmos, criando leis justas e sensatas e 

                                                           
895 Vf. Ibidem, p. 22. 
896 Vf. Ibidem, p. 22. 
897 Ibidem, p. 24. 
898 Ibidem, p. 24. 
899 Ibidem, p. 24. 
900 Ibidem, p. 25: “Pinamiquemos, sebastianizemos; literaturemos, politiquemos, durmamos, que a vida 
um dia nos acordará – a pontapés”. 
901 Álvaro Pinto (1889-1957) foi um jornalista, editor e dinamizador cultural. Fundou, entre outras, a 
revista Nova Silva e a revista A Águia. Ao lado de António Sérgio, criou, no Brasil, a Editora Anuário do 
Brasil. É, aliás, a Álvaro Pinto que Sérgio atribui o sucesso da obra da Renascença Portuguesa: 
“Considerada, pois, não como tentativa de doutrina comum (como eu a encarei) mas como organismo de 
edições e conferências, de divulgação de escritores de variada índole, de assistência e incentivo à 
actividade da escrita – a Renascença constituiu, no seu género, a iniciativa mais relevante da nossa terra. 
E, para obedecer ao meu gosto da justiça pura, objectiva, alta, alheia a ridículos pessoalismos, 
acrescentarei uma observação: e é que essa parte admirável da obra da Renascença foi quase 
exclusivamente de Álvaro Pinto – e que a ele, por consequência, é que cabe na Renascença toda a glória. 
Como doutrina, a Renascença quase não existiu; como organização realizada por Álvaro Pinto, existiu e 
foi formidável” (SÉRGIO, António. A «Renascença Portuguesa» como corrente doutrinal e como 
organização editora. Seara Nova. Lisboa, Ano XIV, n.º443, 1935, p. 162). 
902 SÉRGIO, António, Educação Cívica, p. 32. 
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sobretudo executando-as e fazendo-as executar; sendo fiéis cidadãos e magistrados 

cumpridores; concorrendo para as tentativas de melhoramento social”903. 

Quando se propõe uma filosofia do Município Escolar, tem-se em mente o 

seguinte conjunto de pressupostos: proporcionar à criança condições para genuínos 

actos sociais, idênticas àquelas que, na vida adulta, encontrará e experimentará; 

promover no aluno o sentido da cooperação pelo bem da comunidade na qual se está 

inserido; incentivar nos pupilos a participação activa no governo do seu Município para 

que aprendam a governar-se, em sintonia com a comunidade, e não se deixem capturar 

por uma governação externa (é esta que fomenta os abusos, a obediência, a traficância e 

outros depravamentos de natureza moral – Sérgio enfatiza que é na escola que 

aprendemos a resignar-nos: “Trazemo-la todos da escola, a albarda da resignação!”904); 

responsabilizar os meninos pela conduta cívica, levando-os a adquirir o hábito do 

cumprimento do dever civista; destacar a importância da autonomia; estimular a 

governação democrática e a cooperação dos petizes cidadãos; e promover os 

sentimentos de benevolência, fraternidade e respeito pelo outro. Tais características 

definem, no fundo, a “escola do trabalho e da autonomia, do labor profissional e da 

iniciativa – uma escola útil para a vida”905 proposta pelo nosso autor. Adiantamos ainda, 

a esse propósito, que “dessa escola não vai banida – bem ao contrário! – a educação 

estética e filosófica: só nela a arte, a ciência e a filosofia tomam vida, deixam de ser um 

cadáver mumificado numa sebenta”906. Sérgio propõe o limite quando repudia os 

compêndios e os programas curriculares: “Uma carneirada escolar dá uma carneirada 

administrativa, e um decorador de compêndios, um amanuense; mas se cada escola for 

uma cidade, um laboratório, uma oficina; se conseguirmos deslocá-la do 

enciclopedismo para a criação – o aluno ao sair irá marcado, terá amoldado o seu 

espírito à iniciativa produtora e virá a ser para a sociedade uma fonte de progresso”907. 

A Teoria da Educação e a Metodologia Pedagógica apresentadas por António 

Sérgio, na sua obra, têm sido das mais estudadas e valorizadas no panorama do 

pensamento educacional português contemporâneo. Manuel Ferreira Patrício chega até a 

apontar que, a esse respeito, “António Sérgio foi o pensador da educação que mais 

aceitação colheu junto da opinião pública portuguesa pertinente: a das camadas 

                                                           
903 Ibidem, pp. 51-52. 
904 Ibidem, p. 41. 
905 Ibidem, p. 84. 
906 Ibidem, p. 84. 
907 Ibidem, p. 84. 
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intelectuais, a das camadas politicamente motivadas contra a ditadura do Estado Novo, a 

da comunidade pedagógica e filosófica”908. Contudo, têm sido alvo, igualmente, de 

agudas e apropriadas críticas. O próprio Ferreira Patrício, no seu texto O Pensamento 

Pedagógico de António Sérgio, para além de sintetizar os prolegómenos da filosofia 

sergiana da educação, indigita, simultaneamente, os elementos que se revelam mais 

sensíveis aos olhos dos intérpretes da obra pedagógica do nosso ensaísta. Essa leitura 

revela-se elogiável na medida em que contrasta mas também acrescenta às 

interpretações mais completas da filosofia educativo-pedagógica de Sérgio – o caso da 

sustentada por Joaquim Montezuma de Carvalho no seu livro António Sérgio, a Obra e 

o Homem909. Diante disto, analisemos as críticas que mais se erguem na voz de Ferreira 

Patrício910 quando a temática é educação e pedagogia no pensamento de António 

Sérgio. 

Por mais que aponte a necessidade de se estudar o ensaísta911, Ferreira Patrício 

defende que a doutrina pedagógica de Sérgio foi nociva à educação portuguesa ao longo 

dos séculos XX e XXI, “provavelmente mais por culpa dos seguidores do que por culpa 

própria. Mas factos são factos, posturas são posturas”912. O dinamizador da Escola 

Cultural tece uma afirmação desta natureza por considerar que o homem dos Ensaios 

desenvolveu um idealismo impersonalista e um racionalismo abstracto. Tal 

comportamento tê-lo-á incapacitado, segundo Patrício, de reconhecer a identidade e a 

existência de Portugal. Alfim, o Sérgio menor, ou seja, aquele que transita por uma 

pedagogia aplicada de cariz economicista e sociologista (ao revés do outro, o Sérgio 

maior ou melhor, que defende uma pedagogia fundamental de traços filosóficos),visava 

a reforma da mentalidade portuguesa por meios enviesados. E, neste comenos, reduzia 

todo o propósito da Escola a uma dimensão estritamente social. Numa palavra, o fim da 

educação tornava-se, na prática, a reforma económica da sociedade, ocultando-se e 

empequenecendo-se a dimensão espiritual (e quiçá holística) que lhe deveria ser 

dianteira. Na linha de um nacionalismo pedagógico e cultural que grassa, em Portugal, 

                                                           
908 PATRÍCIO, Manuel Ferreira. O Pensamento Pedagógico de António Sérgio. In: AA.VV., António 
Sérgio: Pensamento e Acção, Vol. I, p. 31. 
909 Nesta obra, Joaquim Montezuma de Carvalho dedica um capítulo de mais de 100 páginas ao tema da 
Educação em António Sérgio: “O Pedagogo Activo” (pp. 267-395). 
910 Não obstante seja um crítico fervoroso do pensamento sergiano, Manuel Ferreira Patrício conhece 
realmente a perspectiva pedagógica do nosso autor, chegando até a entrever, como já dissemos, aspectos 
novos. A sua interpretação complementa, em certa medida, a visão cumprida de Montezuma de Carvalho. 
911 PATRÍCIO, Manuel Ferreira, op. cit., p. 33: “Considero, contudo, que é imperativo estudar o 
pensamento pedagógico de Sérgio: pelo seu valor intrínseco e pela sua influência na educação 
portuguesa”. 
912 Ibidem, p. 32. 
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desde Teixeira de Pascoaes, Manuel Ferreira Patrício defende que os portugueses 

autênticos a quem a educação conceptualizada por Sérgio se refere são aqueles que se 

instruíram nos laboratórios do estrangeiro e leram os autores de fora. Posto isto, o 

destino de Portugal será não ser Portugal e o futuro dos portugueses será não serem 

portugueses. Considerações desta índole necessitam, naturalmente, de ser 

intermediadas, mesmo que elas tenham sido reproduzidas por um autor que, na sua 

hermenêutica da pedagogia sergiana, tenha apresentado aspectos relevantes (é Manuel 

Ferreira Patrício que conceitua António Sérgio como “um demopedagogo, um cultor e 

praticante da demopedia, ou demopaideia”913). 

Se é até possível denotarmos algum hiato entre a filosofia da educação e a 

metodologia pedagógica de Sérgio, isto é, entre a teoria e a prática, não cremos que, na 

realidade, a Escola se resuma à dimensão social, tal como propõe Patrício. Se 

analisarmos a pedagogia aplicada do homem dos Ensaios, verificamos que, para além 

de tal aspecto, igualmente se preza e cultiva a ética, a cultura e o espírito. Com efeito, 

não podemos olvidar a afinidade que o nosso pedagogo sentia com o Movimento das 

Escolas Novas como um todo, mesmo que estivesse mais sintonizado, em particular, 

com as linhas de Kerschensteiner914 e John Dewey915 (da Escola do Trabalho). 

Concebia-se a criança e o aluno como um ser completo, inserido em todas as suas 

dimensões. Não se objectivava tão-somente a sua melhoria sócio-económica, almejava-

se, outrossim, o seu progresso moral, espiritual e civilizacional. Por isso é que António 

Sérgio pensava que a reforma do sistema educativo deveria ser planeada de baixo para 

cima (da Escola Primária para a Universidade), tal como Ferreira Patrício também 

destaca na sua avaliação. Se a Escola Primária fosse devidamente sustentada, a 

Universidade ofereceria, decerto, uma educação científica e humanística, na qual um 

tubo de ensaio e um poema seriam ambos metodologia da mesma forma de 

conhecimento. Este Sérgio maior que, na opinião do professor de Évora, vale bastante a 

pena916, é o mesmo que, no início de 1924, dois meses depois de ter sido indigitado 

como Ministro da Instrução, se demite por não ter visto aprovada (já que não lhe 

concederam os meios financeiros suficientes para funcionar), no Parlamento, a Junta de 

Orientação dos Estudos por si criada. Tratava-se de uma comissão que pretendia 

                                                           
913 Ibidem, p. 44. 
914 Georg Kerschensteiner (1854-1932), discípulo de Pestalozzi, foi um pedagogo alemão, criador da 
Escola do Trabalho. 
915 John Dewey (1859-1952) foi um filósofo e pedadogo norte-americano ligado à escola do pragmatismo. 
916 PATRÍCIO, Manuel Ferreira, op. cit., p. 43. 
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exportar bolseiros portugueses para os principais centros científicos da Europa e 

importar, para Portugal, professores estrangeiros. Ora, este Sérgio menor, já não vale 

muito a pena917. 

O que Manuel Ferreira Patrício parece ignorar é que o seu Sérgio maior é o 

mesmo do seu Sérgio menor e que, provavelmente, é cada uma dessas manifestações 

que potencializa a outra. Sérgio não é super-homem nem super-herói e, evidentemente, 

no que concerne à sua filosofia da educação, não é perfeito (como nenhum outro autor o 

será), todavia, desfragmentá-lo em mais e menos, em maior e menor, em melhor e pior, 

em magno e insignificante não nos parece hermeneuticamente preciso e pertinente. 

Tendemos a dizer o mesmo sobre a interpretação que faz acerca da Junta de Orientação 

de Estudos idealizada por Sérgio. Em que medida poderão os alunos pôr em causa a 

identidade e a existência de Portugal por terem a oportunidade de se especializar no 

estrangeiro ou por terem alguns professores de outras nacionalidades? Como deixará 

Portugal de ser Portugal e, consequentemente, deixarão os portugueses de serem 

portugueses pelo facto de terem contacto com o que de melhor se faz no exterior em 

termos científicos? Sem embargo, só concebe uma extinção de Portugal e dos 

portugueses quem perspectiva uma estratégia nacionalista, pelo contrário, quem a não 

partilha, crê na recriação do país e das suas gentes. António Sérgio contraria Joaquim 

Teixeira de Pascoaes e todos os seguidores da sua herança nacionalista, ao supor que 

não preconiza o fim de Portugal e dos portugueses. A bem da verdade, na visão 

sergiana, o destino de Portugal não é deixar de ser Portugal mas sim tornar-se outro 

Portugal; a sorte dos portugueses não é deixarem de ser portugueses mas sim fazerem-se 

outros portugueses. É disto que trata, no fim de contas, a sua reforma da mentalidade. 

Se é considerado um demopedagogo e uma das maiores referências na área da 

educação, em praticamente todo o século XX português, porque não investiu mais 

António Sérgio no professorado infantil e liceal? Ou porque não se dedicou igualmente 

ao ensino universitário e ao academicismo? 

 

 

 

 

 

                                                           
917 Ibidem, p. 43. 
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4.3 – Sérgio à margem da Academia 

 

António Sérgio foi, à semelhança de alguns autores portugueses da sua geração, 

um marginal da Academia. As circunstâncias da sua vida peculiar não lhe permitiram o 

ingresso na carreira académica, apesar de, em alguns momentos, o ensaísta o ter 

fortemente desejado. Sérgio reagiu sempre a esses impedimentos com frustração e com 

sentimentos de injustiça. 

Quem, afinal de contas, inviabilizou a entrada de António Sérgio na Academia? A 

resposta pode ser antevista, desde já, a partir de quatro ângulos aparentemente diversos: 

a Academia, objectivamente, não o admitiu; o Estado português não consentia nos 

serviços públicos, indivíduos contrários ao regime; Sérgio não possuía um perfil 

académico convencional; e, por fim, o próprio ensaísta não investiu fervorosamente 

nessa carreira. É provável que cada uma dessas hipóteses esteja relacionada, de uma 

forma intrínseca, a todas as outras. O que mais profundamente nos parece é que 

nenhuma delas pode ser considerada em exclusivo. Nesta perspectiva, o caminho mais 

certo consiste em analisar a biografia do autor para compreendermos o motivo dessa 

marginalidade. Afinal, a primeira interrogação que nos assalta quando nos confrontamos 

com esta temática é: como é possível um homem, com as características intelectuais e 

com a produção científica de António Sérgio, ter estado arredado da Academia? 

Em 1912, depois de se ter afastado da Marinha, tenta o ideólogo dos Ensaios 

ingressar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa mas os membros do 

concurso decidem aprovar João António de Matos Romão918 em vez de António Sérgio. 

Desiludido e sem grandes oportunidades de emprego em Portugal, decide viajar até 

Londres e depois até ao Rio de Janeiro. 

No fim do ano de 1914, no auge dos seus 31 anos e já depois de ter publicado o 

seu livro de poesia Rimas (1908) – apesar de não se considerar um poeta mas um 

prosador dialéctico919 – e o seu primeiro ensaio filosófico Notas sobre os Sonetos e as 

                                                           
918 João António de Matos Romão (1882-1960) foi um professor da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa que leccionou várias disciplinas nos cursos de Filosofia e Psicologia. Foi ainda, durante os anos 
de 1947 a 1952, director da mesma Faculdade. 
919 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 42: “Não sou um poeta, mas um curioso; a 
minha actividade de versejador é sempre acidental – irrupções inexplicáveis, excepcionais e passageiras 
num espírito que nunca pensa em versejar. (...) Creio não me faltar algum senso crítico para as produções 
alheias, mas (e não sei como explicá-lo) sempre desconfiei de que me faltava em absoluto para as minhas. 
Fora dos momento caprichosos de produção o meu espírito é absolutamente alheio ao verso, à 
composição poética, etc.; raras vezes leio poetas, e os que leio são sempre os mesmos, nas mesmas 
páginas. (...) Logo, não sou poeta, porque evidentemente os poetas são os que são permanentemente, 
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Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de Quental (1909), António Sérgio foi 

convidado para fundar e dirigir, em Cuba, uma Escola Nova920. Ainda que tenha 

declinado o convite, o certo é que o ensaísta pensou seriamente em aceitá-lo, chegando 

não só a auscultar os seus amigos sobre o assunto (um deles foi o seu compadre Raul 

Proença), mas também a ponderar as circunstâncias da sua vida e da actualidade sócio-

cultural portuguesa. Nessa época, Sérgio já partilhava da opinião que “não há cabeças 

em Portugal com as quais nos possamos entender. Quando as haverá? Até ao dia em que 

elas aparecerem, vou trabalhando cá por fora. Sou incompatível com a actual 

mentalidade portuguesa”921. A proposta feita pelo Director do Bureau International des 

Écoles Nouvelles entusiasmou-o mas a conturbada conjuntura que atravessava a sua 

vida, nesse momento, não lhe possibilitou assumir um cargo dessa natureza e 

importância. Afinal, nesse mesmo ano, um médico brasileiro922 já o havia aconselhado a 

descansar e a tratar das suas perturbações nervosas, em Nice, na casa de repouso Maison 

Saint Antoine, do Dr. Montennis. Permaneceu por lá entre Janeiro e o fim de Março e, 

em Abril, já estava em Genebra para frequentar, juntamente com a sua mulher – Luísa 

Estefânia Gerschey da Silva Sérgio923 –, a quem o nosso autor carinhosamente tratava 

por sua “dactilógrafa e cara-metade”924, o Instituto Jean-Jacques Rousseau. É, aliás, por 

esta época, que Sérgio trava amizade com Edouard Claparède925. Ao fim e ao cabo, 

prefere sediar-se na Suiça (embora viaje a Portugal por diversas ocasiões) e estudar 

pedagogia, ao mesmo tempo que cuidava das depressões que apanhou no Rio de 

Janeiro926, em vez de ir para Cuba coordenar uma Escola Nova. António Sérgio optou, 

                                                                                                                                                                          

fundamentalmente, os que escrevem poemas, os que pensam constantemente sob uma forma poética. (...) 
ora, eu creio que o que melhor faço é prosa dialéctica”. 
920 Ibidem, p. 127: “Em Cuba decidiram fundar, no próximo ano de 1915, uma Escola Nova 
subvencionada pelo Estado. Recebi convite do Director do Bureau International des Écoles Nouvelles, 
para ser o fundador e director dessa Escola. Como sabe naturalmente o que é uma Escola Nova, calcula 
que honrosa e interessante, mas difícil e demorada incumbência é essa. Sabe que eu preferia trabalhar 
desde já para o meu país, a trabalhar para os Estados Unidos; mas é também possível que no jardim da 
Europa se leve ainda muito tempo até que se reconheçam os verdadeiros profetas e se sinta necessidade 
deles. Pesadas todas estas considerações – que responderia o meu amigo no meu caso?” 
921 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 151. 
922 Como sabemos, António Sérgio viveu no Brasil duas vezes. A primeira nos anos de 1913 e 1914 e a 
segunda nos anos de 1919 a 1921. 
923 Luísa Estefânia Gerschey da Silva Sérgio (1879-1960), nascida em Lisboa, é filha de Manuel José da 
Silva (1854-1932) e de Maria Estefânia Gerschey (1859-1959). 
924 Vf. SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 193. 
925 Edouard Claparède (1873-1940) foi um psicólogo e neurologista suiço que se dedicou ao estudo do 
desenvolvimento e da psicologia infantil, realizando inúmeros estudos na área da psicologia funcionalista. 
Fundou, em Genebra, o Instituto Jean-Jacques Rousseau. 
926 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 106: “O trabalho da Enciclopédia obriga-
me a andar muito, de um lado para outro, sob um sol escaldante; e como, indo só, não sei andar devagar, 
chego ao fim do dia positivamente estafado, mas nem por isso dispensado de andar durante a noite. A 
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então, por ficar à margem da Academia internacional e de um movimento pedagógico 

que, precisamente por essa altura, se estava a tornar extremamente reconhecido e 

meritório; optou por não ser infiel à instabilidade que regrava a sua vida, tal como, certa 

vez, confidenciou ao seu amigo Raul Proença: “As condições da minha vida são 

extremamente instáveis, momentâneas, complexas, au jour le jour. Resolvi fazer desta 

própria instabilidade uma regra, e não pensar em estabilizar a minha vida. O problema 

de cada dia futuro será resolvido segundo os elementos que esses dias futuros tomarem. 

Quando acabar o trabalho do Kellogg927 é possível que procure uma profissão aqui 

(professorado, naturalmente), na Índia, em Nazaret, no Egipto, como dizia já não sei que 

poesia ultra-romântica que fez chorar nossos avós. Só voltarei naturalmente a assentar 

arraiais em Portugal quando me puder ir dedicar à minha revolução que é, como sabe, a 

revolução pedagógica”928. 

Em 1921, numa carta enviada do Brasil ao seu amigo bibliotecário, António 

Sérgio lamenta-se de não ter sido admitido pela Faculdade de Letras de Lisboa para 

leccionar a disciplina de Pedagogia. Fora preterido relativamente a Agostinho Fortes929. 

Nesta circunstância, o ensaísta acusa aqueles que lhe vetaram a entrada na Academia de 

o forçarem a ser comerciante930! Objectivamente, Sérgio nunca foi comerciante, 

embora, enquanto viveu no Rio de Janeiro, tivesse ajudado o seu sogro nos negócios 

que este tinha por lá (entre eles, as publicações Laemmert) e, simultaneamente, se 

tivesse lançado numa sociedade com Álvaro Pinto (a Sociedade Sérgio & Pinto), cujo 

objectivo era gerir a Livraria Editora Anuário do Brasil. Esta, para além de editar a 

revista Terra do Sol, representava também oficialmente, em terras brasileiras, a 

Renascença Portuguesa (já em 1913, aquando da primeira viagem de Sérgio ao Brasil, 

                                                                                                                                                                          

gente brasileira ainda é mais amanhã do que a nossa, e nunca responde às cartas; é preciso procurá-los 
três e quatro vezes numa cidade em que as distâncias são enormíssimas (com 1/3 da população, cobre 4 
vezes a área de Paris, segundo me disseram). O resultado é que irei gastar num sanatório o que aqui 
ganhei”. 
927 O sr. Kellogg era o director de uma editora norte-americana para a qual Sérgio trabalhava desde 1910. 
928 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 118. 
929 Agostinho Fortes (1869-1940) foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa nas 
cadeiras de História Antiga, Medieval e Moderna e também na de Pedagogia. Para além disso, foi 
igualmente jornalista, escritor e político. Chegou a ser, aliás, depois da proclamação da República, chefe 
de gabinete de Teófilo Braga. 
930 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, pp. 156-157: “Repito-lhe que me desgosta 
imenso não poder ser um colaborador assíduo da revista e um companheiro do «grupo da biblioteca» 
(como sei que já lhe chamam) e desejo que tomem bem consciência de que a culpa não é minha, mas 
sobretudo dessa maldita gente que me forçou a fazer-me comerciante, para colocar no posto que me 
competia... Agostinho Fortes! Soube com efeito que a cadeira de Pedagogia da Universidade de Lisboa, 
que Adolfo Coelho propôs em conselho do Curso Superior de Letras que fosse confiada a mim, e que o 
Queiroz Veloso reclamou para a sua pessoa, veio a parar às mãos competentíssimas do dito Fortes. Seja 
feita a vontade de quem manda!” 
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Álvaro Pinto lhe havia pedido que falasse por lá da Renascença Portuguesa, que fizesse 

“uma conferência em benefício da Renascença”931), a Seara Nova e os Anais das 

Bibliotecas e Arquivos. A partir do momento em que se demitiu da Marinha, em 1915 

(apesar de já estar afastado de tal instituição desde 1910 – nessa altura havia pedido 

uma licença ilimitada das sua funções), a sua vida profissional foi incerta e conturbada. 

Nos primeiros anos depois do seu distanciamento da Marinha, fez traduções, foi director 

da revista Serões, colaborou n’A Águia e na Vida Portuguesa, fundou a Pela Grei 

(1918), iniciou os trabalhos da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira e publicou 

o 1.º Tomo dos seus Ensaios (1920). Em 1923, aceitou o convite para se tornar Ministro 

da Instrução. Acreditava que, através deste cargo, poderia concretizar a revolução 

pedagógica que tanto almejava, no entanto, exerceu funções ministeriais apenas por 

pouco mais de dois meses. 

Durante as décadas de 1910 e 1920, António Sérgio sente-se demasiadamente 

injustiçado, quer pelo rumo que a sua vida tomou, quer pelas circunstâncias sociais e 

culturais que imperavam em Portugal por essa data. Pairava-lhe no ar um certo 

positivismo republicano que não apreciava e que, de certa maneira, o fazia ficar à 

margem. Sabia que aquilo que tinha para oferecer ao país não podia ser aproveitado por 

essa corrente político-filosófica. É por isso, aliás, que, em Novembro de 1914, numa 

missiva endereçada a Raul Proença, confessa que “preferia trabalhar desde já para o 

meu país, a trabalhar para os Estados Unidos; mas é também possível que no jardim da 

Europa se leve ainda muito tempo até que se reconheçam os verdadeiros profetas e se 

sinta necessidade deles”932. Sérgio sentia-se preterido pelos governantes, sentia que o 

seu conhecimento estava a ser desperdiçado. 

O interesse de António Sérgio por ingressar na Academia vem-lhe, naturalmente, 

do antigo gosto pela docência. Desde sempre, o ensaísta se mostrou fascinado com a 

prática do ensino. Em 1909, por exemplo, e embora já fosse, por esses tempos, 2.º 

Tenente da Armada, pediu licença para concorrer ao lugar de professor do 4.º Grupo do 

Real Colégio Militar. Mais tarde, em 1917, o homem dos Ensaios tinha a intenção de 

fundar uma escola primária. Parece que tal ideia lhe veio ao espírito por causa de um 

grupo de alunos que se reunia na casa do senhor Fortunato Abecassis933. Desse modo, 

                                                           
931 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 80. 
932 Ibidem, p. 127. 
933 Vf. FERNANDES, Rogério. António Sérgio: Notas Biográficas. Revista Lusófona de Educação. N.º 
12, Lisboa, 2008, pp. 13-18. Disponível em: <http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-
72502008000200002&script=sci_arttext>, acesso em 07/11/2011. É interessante realçar que o Queen 
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logo o arrebatou o plano de “fazer o núcleo de uma futura escola comme il faut…”934, a 

partir do contacto que teve com esse “grupo de discipulozinhos”935. Tal 

empreendimento rendeu-o indiscutivelmente, ao ponto de, em cartas destinadas ao seu 

amigo Álvaro Pinto, revelar: “Ando agora muito atarefado com a instalação material e 

moral da minha escola, que deve começar no dia 5. (...) Mobiliário, preparação de 

lições, de material, etc. leva um tempo dos diabos”936; “(…) os trabalhos de instalação 

da escola têm-me ocupado totalmente, dia e noite; parece mentira, e é verdade. Não 

calcula, por exemplo, o difícil que é encontrar agora ferramenta para trabalhos manuais: 

réguas de aço graduadas, compassos de precisão, etc. Era tudo de fabrico germânico e 

não me parece que remediaremos este mal com o desabafo de lhes chamar boches”937; 

“A minha escola vai magnífica; as crianças pedem mais tempo de aula comigo, e a 

supressão do recreio”938. Infelizmente, não se tem notícia do desfecho desse projecto, 

todavia, ele demonstra o quão arrebatado Sérgio era pela relação professor-aluno e pela 

actividade da docência. 

Mas a possibilidade de se tornar professor universitário não se resumiu à tentativa 

frustada de 1921. Temos ciência de que, em outro intento, visou da mesma forma o 

lugar de professor de Geografia939, contudo, o concurso foi postergado por mais de um 

ano e acabou por não se concretizar, caindo por terra, mais uma vez, a sua velha 

aspiração. Só apenas em 1933, quando regressava do seu exílio de Paris (por motivos 

políticos referentes ao Golpe de Estado Militar de 28 de Maio de 1926, Sérgio ficou 

exilado na capital francesa entre 1926 e 1933), teve a oportunidade de leccionar, no 

ensino superior, um curso de quatro meses dedicado à literatura portuguesa, na 

Universidade de Santiago de Compostela. Mas, nesse período, António Sérgio 

regressava muito cansado da sua vida de Paris. Por lá, a experiência profissional fora-

lhe muito dolorosa e extenuante. Para além dos trabalhos de tradução que realizava 

                                                                                                                                                                          

Elizabeth’s School (Q.E.S.) iniciou as suas actividades, em 1935, precisamente numa sala e num jardim 
pertencentes à casa dos senhores Sofia e Fortunato Abecassis. Durante muito tempo, portanto, aquela casa 
abrigou meninos para estudarem. 
934 Ibidem, p. 17. 
935 Ibidem, p. 17. 
936 Ibidem, p. 17. 
937 Ibidem, pp. 17-18. 
938 Ibidem, p. 18. 
939 É interessante relembrarmos que António Sérgio aprendeu a ler num atlas francês de Geografia, 
quando ainda vivia no Congo. O ensaísta só frequentou pela primeira vez uma escola quando chegou a 
Lisboa, com 10 anos. É matriculado, como é natural, tendo em conta a profissão do seu pai (almirante da 
Marinha), no Real Colégio Militar. 
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(chegou a traduzir Tolstói940 para um editor de São Paulo), das lições particulares que 

dava, trabalhou ainda na Casa Editora Franco-Ibero-Americana de Muñoz Escamez e na 

editorial Quillet, por meio da Livraria Francesa e Estrangeira Truchy-Leroi. O nosso 

ensaísta era, então, responsável pela secção luso-brasileira da editora, estando sobretudo 

a seu cargo a publicação da Biblioteca Miniatura. Nestes anos, colaborou igualmente 

com a Paramount: adaptava, para português, filmes sonoros. Além disso tudo, ainda se 

lhe acrescia a assistência ao seu amigo Raul Proença e aos emigrantes necessitados na 

Bélgica e na França941. Tanta actividade, deixou-o, naturalmente, exaurido e enfermo, 

tanto física quanto psicologicamente: “Tem razão de supor muito complicada a minha 

vida. Saio de casa às 7:30 da manhã, para estar nos Studios de Joinville às 9. Ali me 

conservo, a dirigir uma secção de trabalhos de laboratório, até às 6. Chego a casa perto 

das 8 da noite. Janto, e parto para casa de discípulos, onde me conservo, a ensinar coisas 

várias, até às 10:30. Chego a casa às 11, deito-me para me levantar no dia seguinte às 6. 

Ao domingo vou a Sceaux, visitar o pobre do Proença. É no metropolitano, a caminho 

de Joinville, ou no regresso de lá, que revejo as provas do 3.º volume dos Ensaios 

(edição da Renascença) e da tradução dos Novos Ensaios sobre o Entendimento 

Humano, do Leibniz, que fiz para a Imprensa da Universidade, a pedido do nosso 

admirável Joaquim de Carvalho942; e no metropolitano redijo as notas para esses dois 

volumes”943; “Para poder fazer a correspondência – que é sempre copiosa – almoço 

muito rapidamente no restaurante da Paramount, a fim de aproveitar a escrever cartas o 

tempo de intervalo consagrado a essa refeição; ou, então, demoro-me um pouco mais de 

noite no hotel Magestic, onde venho dar lição a uma discípula, e aqui consagro uma 

meia hora à epistolografia, antes de recolher a casa. É o que sucede agora”944. Esse 

trabalho extenuativo, marca-lo-á para sempre, afectará incondicionalmente a sua 

                                                           
940 Liev Tolstói (1828-1910). 
941 SÉRGIO, António. Carta a José Osório de Oliveira (1/02/1932). Cartas Inéditas de Raul Brandão, 
Afonso Duarte e António Sérgio / Pedro da Silveira. Colóquio-Letras. N.º 16, Novembro de 1973, p. 50: 
“Aos trabalhos de que já falei, acrescente os que provêm de ser eu quem trata de tudo que respeita o 
Proença, e, além disso, o de estar encarregado da assistência aos emigrados necessitados em França e 
Bélgica. É este um problema imensamente difícil, que me obriga a muitas voltas, muita correspondência 
epistolar e muitas preocupações, – porque as dificuldades e misérias são cada vez maiores, e as 
possibilidades de arranjar dinheiro para eles, cada vez mais restritas”. 
942 Joaquim de Carvalho (1892-1958) foi um distinto professor de Filosofia da Universidade de Coimbra. 
Em Portugal, foi um dos primeiros impulsionadores do estudo da obra de Espinosa. Foi igualmente 
director da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, da Revista da Universidade e da Imprensa da 
Universidade de Coimbra. 
943 SÉRGIO, António, Carta a José Osório de Oliveira (1/02/1932), p. 49 
944 Ibidem, p. 49. 
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disposição e o seu humor. Numa carta a Afonso Lopes Vieira945, em 1923, reconhece 

que o decurso da sua vida está, no fundo, prisioneiro de todas as suas particularidades 

existenciais: “Em mim não há virtude, e isso a que chama doçura evangélica, generosa 

disposição, etc., é simplesmente uma ausência de vaidade, imposta pela dura 

experiência. Já sei que bastam uns meses ininterruptos de calor senegalesco e sessenta 

noites seguidas de insónia completa, ou quase completa, para abater as linhas 

fundamentais da minha arquitectura espiritual. Isto torna-me humilde como um cristão e 

ateu como um nitzscheano. Dizia-me o Schultze na Alemanha, para me consolar, que só 

os susceptíveis de virar a bola, como eu, eram  interessantes neste mundo (…) 

Dependemos dos «humores», querido amigo, e o cérebro mais poderoso, o mais bem 

estruturado, quando percorrido por um sangue tóxico, com «humores malignos», 

trabalha como o de um imbecil. Foi isso o que me sucedeu já, com um cérebro de 3 ao 

vintém. Afora essa crise recente, que teve consequências morais mas foi de origem 

puramente física, passei há anos por uma outra, de origem moral, mais interessante, e 

que lhe contarei no dia em que quiser que lha conte”946. 

A sua vida não se alterará profundamente, depois do regresso a Lisboa. A bem da 

verdade, não trabalhará nas livrarias francesas nem nos estúdios da Paramount, mas 

continuará a sua árdua caminhada de assalariado. Permanecerá tradutor, explicador 

particular, director da Seara Nova. E voltará ao ensino, enquanto professor de 

português, no Liceu Pedro Nunes947, em Lisboa, no fim dos anos de 1930, já depois do 

seu exílio de Madrid (no fim do ano de 1935 e, após ter estado preso durante alguns 

meses, é colocado, pela polícia política de António Salazar, na fronteira de Portugal 

com a Espanha948 – tal como seria de esperar, também viverá na capital espanhola com 

dificuldades económicas949). 

                                                           
945 Afonso Lopes Vieira (1878-1946) foi um poeta e um homem das literaturas, apesar de se ter formado 
em Direito e de ter trabalhado, como redactor, na Câmara dos Deputados. Ligado ao grupo da Renascença 
Portuguesa, publicou, entre outros periódicos e revistas, n’A Águia e na Nação Portuguesa. 
946 SÉRGIO, António, Duas Cartas Inéditas de António Sérgio para Afonso Lopes Vieira, pp. 64-65. 
947 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 67: “Tanto mais que todos os anos leio uma ou duas 
poesias suas aos meus alunos do sétimo ano de português, na Escola de Pedro Nunes, à rua Saraiva de 
Carvalho”. 
948 Ibidem, p. 40: “Meu caro Régio, creio que sabe que depois de 4 meses de prisão, me puseram na 
fronteira. Venho pedir-lhe colaboração para a Seara. Sei que enquanto estive encarcerado lhe reviram mal 
as provas. Mas exija que lhas mandem. Um abraço do seu A.S.”. 
949 SÉRGIO, António, Cartas de António Sérgio a Castelo Branco Chaves: 1924-1955, Carta 13 (de 
13/01/1936, enviada de Madrid), p. 64: “Cá vamos andando; a única sombra material é a dificuldade 
financeira. Tenho esperanças de em breve arranjar uns trabalhos de tradução que plenamente me 
equilibrem o orçamento; até lá, porém, ver-me-ei com um déficit de uns 500 escudos mensais”; Ibidem, 
Carta 19 (de 1936), p. 69: “Tomámos a decisão de ir minha Mulher a Lisboa, para ver se consegue alugar 
a nossa casa. É recurso que nos custa muitíssimo, mas a que nos obrigam os agudíssimos transes 
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Poder-se-á chegar à conclusão de que o desejo de Sérgio ascender a uma carreira 

académica tem duas forças motrizes. Em primeiro lugar, o seu interesse pela docência e 

a sua indiscutível vocação para os temas da pedagogia e do ensino. Em segundo, a sua 

vontade de alcançar um trabalho estável que lhe permitisse viver sossegadamente e 

realizar os seus estudos e pesquisas com mais pacatez e tranquilidade. O homem dos 

Ensaios tinha consciência de que se tivesse condições pragmáticas e psicológicas, a sua 

vida intelectual e científica seria muito mais profícua. O que correu mal, então, na vida 

de António Sérgio para que não tivesse atingido tais posições? Porque lhe foi negada 

uma carreira de professor na Universidade? Se, por um lado, o autor não investiu desde 

sempre na sua inclinação professoral e pedagógica (não podemos olvidar que, até 1910 

– e, nessa altura, já contava com 27 anos –, a sua profissão consistia em ser Tenente da 

Marinha), por outro, não pôde controlar e impedir as agruras que a vida lhe foi trazendo, 

por mais que, na maioria dos casos, elas fossem resultado das suas escolhas pessoais. Se 

foi exilado do seu próprio país (ainda que, amiúde, Sérgio apelasse para um sentido de 

universalidade e de trans-nacionalidade950, a verdade é que a terra onde se sentia melhor 

era Portugal951), foi porque partilhou ideais políticos e civilizacionais contrários ao 

regime governamental; se a Academia não o aprovava, não era porque não o reconhecia 

cientificamente, mas porque preferia pessoas com as quais tinha mais afinidade 

intelectual ou até pessoal. Afinal de contas, já nessa altura o ensaísta travava duelos (as 

célebres polémicas) nas páginas dos periódicos portugueses com quem quer que fosse 

ou com quem quer que o questionasse. Se tal conduta o catapultava para uma 

visibilidade notória e reconhecida na sociedade portuguesa, de outra maneira também 

obscurecia a sua imagem e credibilidade. O certo é que nem toda a gente acompanhava 

                                                                                                                                                                          

financeiros em que nos temos visto. Este final do mês foi angustioso. Alugando a casa, ficaríamos sem ter 
para onde ir se acaso pudéssemos um dia reentrar em Portugal. Mas, antes isso”. De todo modo, Sérgio 
voltará a Portugal ainda no segundo semestre de 1936: “O seu livro recebi-o em Madrid numa época que 
(sic) intensa agitação política, e nas vésperas do meu regresso a Portugal” (RÉGIO, José; SÉRGIO, 
António, op. cit., carta de 28-08-1936, p. 41). 
950 Idem. Carta inédita de António Sérgio a José Osório de Oliveira/Rogério Fernandes. Revista 
Colóquio/Letras.  N.º 59, Janeiro de 1981, pp. 42-43: “Um espírito verdadeiramente forte e culto não se 
preocupa de ser nacional ou estrangeiro, de se parecer ou não parecer com os outros: busca ser o mais 
profundo, e largo, e alto, e nobre, e sincero e humano que lhe for possível: se assim resultar parecer-se 
com qualquer outro, aceita o facto; se resultar não parecer-se, aceita também. Querer fabricar literatura 
nacional parece-me uma preocupação mesquinha, literata, e uma maneira de não fazer forte e profunda 
literatura. Estou com quem pensa que concorreu muito mais para a existência de uma literatura brasileira 
o Machado de Assis, que nunca se preocupou de criar literatura brasileira, que todos os que se propõem 
magicar brasilidade literária”. 
951 Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 127: “Sabe que eu preferia trabalhar desde já para o 
meu país, (...)”. 
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as polémicas com o rigor que era necessário e apreciava o tom e a transcorrência que o 

seu autor lhes auferia. 

Depois dessas tentativas falhadas, António Sérgio não se candidatou mais a 

lugares no ensino superior. Continuou a sua vida como tradutor, escritor (a prossecução 

da sua obra ensaística dava-lhe, naturalmente, um trabalho enorme) e professor liceal. 

Em 1940, numa carta escrita a José Régio dirá até: “Trabalho para a Enciclopédia, dou 

lições na escola, vivo ocupadíssimo pelo struggle for life, recebo nas tardes dos sábados 

os melhores amigos952”953. Viverá, enfim, da “pena e de lições particulares”954. Ao 

mesmo tempo, insistirá sempre na demanda sócio-política, por mais que tivesse sofrido 

experiências desagradáveis nesse campo desde cedo. Lembremos que já, em 1910, 

depois da implantação da República, esteve preso durante “três dias, sob os ferros da 

República, suspeito de «talassa perigoso»”955 e, em 1918, durante o funeral de Sidónio 

Pais956, visando acalmar as hostes que se levantavam, o ensaísta acabou ferido pela 

explosão de uma bomba, necessitando até ser operado: “uma tarde, porque tentei aplacar 

um pânico que os jacobinos provocavam na rua, atiraram-me uma bomba de dinamite 

cujos estilhaços me apoquentam ainda, ao sabor do capricho dos dias húmidos; e 

durante cinco dias temeram os médicos que não escapasse”957. A sua relação com a 

política do governo português perdurará conturbada, de tal modo que, em 1953, presidiu 

à Comissão Promotora de Voto (esta propunha-se obter garantias de democraticidade 

para os actos eleitorais) e, em 1958, enquanto membro da comissão de recepção ao 

dirigente trabalhista Aneurin Bevan958, que viria a Lisboa e ao Porto proferir algumas 

conferências, foi, conjuntamente com os outros colegas da comissão, preso durante 

alguns dias. Nesse mesmo ano, será um dos principais impulsionadores da candidatura 

de Humberto Delgado959 à Presidência da República. 

                                                           
952 António Sérgio alude aqui ao seu grupo de amigos que, na sua casa, à Travessa do Moinho de Vento, 
em Lisboa, se reunia, todos os Sábados à tarde, para discutir variadíssimos temas. Desse grupo faziam 
parte Agostinho da Silva, Castelo Branco Chaves, Álvaro Salema, Fernando Rau e Pedro Nascimento. 
953 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 68. 
954 Vf. Ibidem, p. 77: “(...) tenho andado cheíssimo de trabalho, como homem que vive da pena e de lições 
particulares em Portugal (...)”. 
955 SÉRGIO, António, Duas Cartas Inéditas de António Sérgio para Afonso Lopes Vieira, p. 59. 
956 Sidónio Pais (1872-1918) foi Presidente da República Portuguesa durante a segunda metade do ano de 
1918. 
957 SÉRGIO, António, Duas Cartas Inéditas de António Sérgio para Afonso Lopes Vieira, pp. 59-60 
958 Aneurin Bevan (1897-1960) foi um político britânico que ingressou no Partido Trabalhista de Gales 
desde cedo. Foi Membro do Parlamento durante muitos anos e chegou a exercer funções de Ministro da 
Saúde. Dentro do Partido Trabalhista sempre defendeu ideais controversos e revolucionários. 
959 Humberto Delgado (1906-1965) foi um político e militar que tentou derrubar a ditadura salazarista, em 
1958, nas eleições fraudulentas que deram a vitória a Américo Tomás. Exilou-se no Brasil a partir de 
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António Sérgio não teve, pois, uma vida calma, academicamente calma, como, em 

diversos momentos, tanto ansiou. Ela foi-lhe, aliás, explosiva, ardente, controversa e 

difícil, resultado, em certa medida, do seu próprio temperamento, tal como o assume 

numa carta enviada a José Osório de Oliveira960, em 1932: “Como sabe é falsíssima a 

impressão de homem calmo e metódico que têm de mim muitos dos que me conhecem 

apenas pelos livros. Os que vêm ao contacto comigo espantam-se de encontrar um 

explosivo que nunca tomou uma nota e que faz tudo por impulsões súbitas e por 

inspirações. O bom-humor e a calma, em suma, representam em mim um equilíbrio 

instável, obtido por via de intelecto – a única coisa onde tenho ordem, método, 

arrumação, aliás por qualidade inata”961. 

Ao arrematarmos a questão discutida neste sub-capítulo, não podemos ignorar a 

interrogação que, logo nas primeiras linhas, colocámos: como é possível um homem, 

com as características intelectuais e com a produção científica de António Sérgio, ter 

estado arredado da Academia? Vejamos, através dos argumentos lançados, se 

conseguimos responder apodicticamente. 

Ao facto de Sérgio ter sido um marginal da Academia são inerentes um conjunto 

de proposições relacionáveis entre si, que resumimos do seguinte modo: 1.º o ensaísta 

não teve uma formação académico-pedagógica (formou-se em engenharia naval e, até à 

Implantação da República, no ano de 1910, a sua profissão sempre foi a de Tenente da 

Marinha); 2.º o autor, nos concursos públicos que prestou, por mais cientificamente 

preparado que fosse, foi preterido em relação a outros candidatos; 3.º Sérgio, por 

motivos essencialmente políticos, teve uma vida instável e, em certo sentido, até 

peregrina, que lhe impediram a estabilização profissional; 4.º o director da Seara Nova, 

devido aos seus problemas de saúde, sobretudo de ordem emocional e psicológica, não 

teve a oportunidade de investir mais peremptoriamente numa carreira académica; 5.º o 

ideólogo dos Ensaios, pela sua natureza e pelo seu temperamento polémico, ganhou 

alguns inimigos intelectuais (muitos deles académicos com cargos de direccção nas 

instituições universitárias mais relevantes do país); e, por fim, 6.º, a conjunção de todas 

                                                                                                                                                                          

1959. É assassinado, em 1965, por agentes da PIDE, na fronteira de Portugal com a Espanha (Villanueva 
del Fresno) 
960 José Osório de Oliveira (1900-1964) foi um ficcionista, poeta e crítico literário que viveu em 
Moçambique, em Cabo Verde e na África Ocidental como funcionário público (Ministério da Colónias). 
Também viveu no Brasil. País que o entusiasmava muitíssimo, por sinal. A sua intenção era, aliás, 
aproximar mais as literaturas portuguesa e brasileira. 
961 SÉRGIO, António, Carta a José Osório de Oliveira (1/02/1932), pp. 49-50. 
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as proposições fazem do pensador racionalista um homem pouco perfilado para o 

academicismo. 

Talvez seja relevante questionar o que é que António Sérgio perdeu com o facto 

de não ter sido um homem da Academia. A resposta apresenta-se, desde já, 

naturalmente dúbia. Se, em certos momentos da sua vida, o ensaísta desejou 

ardentemente uma colocação na Universidade, quer para se realizar intelectualmente 

quer para aliviar as suas condições económicas, por outro lado, não temos conhecimento 

que alguma vez  tivesse colocado em causa a sua obra e a sua dignidade intelectual por 

motivos profissionais ou pecuniários. Até porque, no fundo, Sérgio escreveu aquilo que 

escreveu (quer qualitativa quer quantitativamente), sob influência das adversidades que 

já referimos. Poder-se-á imaginar o que teria escrito se tivesse tido outras oportunidades 

na sua vida, mas, obviamente, essa é uma questão imponderável e indiscutível para a 

temática que tratamos aqui. O que podemos conjecturar sobre o assunto prende-se, 

segundo dizíamos, com as eventuais perdas de António Sérgio no âmbito do seu não-

academismo. E, nesse sentido, é possível que o nosso ensaísta tenha perdido com o 

facto de não ter conseguido um cargo no ensino superior: perdeu, porventura, algum 

prestígio na época em que viveu e perdeu essencialmente saúde física e mental, afinal, 

os anos passados no Rio de Janeiro e em Paris foram muito agrestes a todos os níveis. E, 

se tivesse sido professor universitário, sem enveredar pelas opções políticas pelas quais 

enveredou, não teria necessidade de passar por tais experiências. Ora, isso foi fatal para 

o seu bem-estar. Viveu sempre apoquentado com as crises psicológico-neurológicas. E, 

após a morte da sua mulher962, passará os últimos anos da sua vida ainda mais 

transtornado e angustiado. Mas, por outro lado, também não podemos ignorar a 

vantagem que Sérgio teve pela razão de nunca ter estado associado a uma instituição 

académica. Será que isso não lhe concedeu mais liberdade e mais autonomia 

intelectual? Será que o seu ensaísmo e a sua obra como um todo não se constituíram 

mais ousados e audaciosos na medida que estavam libertos das esquadrias e dos 

enquadramentos académicos? Será que, no fundo, o nosso autor não tinha consciência 

de quão saudável e criativa era essa marginalidade para a sua ebulição mental? 

                                                           
962 Luísa Gershey era o pilar da vida de António Sérgio. Com a sua partida, o autor ficou completamente à 
deriva. Agostinho da Silva conta, em inúmeras situações, em tom de graça, que António Sérgio não tinha 
a mínima habilidade para a vida pragmática. Quando precisava ficar alguns dias em casa, sem a mulher, 
só comia pão e mel! Ora, isto retrata, ainda que metaforicamente, o drama que o ensaísta viveu, a partir 
do momento em que a sua mulher faleceu. 



259 
 

A mesma Academia que outrora negou o professorado de Sérgio, ainda hoje não 

abriu plenamente as portas para o estudo da sua obra. Relembremos as suas queixas: “E 

está no fim o proémio. Aos turbilhões de poeirada e às prestimosas críticas que no 

transcurso dos anos em torno de mim revolveram, – e aos lances de polémica, de 

repercussões mais ruidosas, – não faltou o acompanhamento da maldadezinha insidenta, 

da navalhadazinha traiçoeira, dos mil ódiozinhos gratuitos, de que é forçoso ser-se 

vítima nesta nossa sociedade ingratíssima, – de intriguistas, de invejosos, de 

caluniadores, de matreiros, – que tem expulso de si os de mais pura alma e os mais 

nobres, forçando-os ao isolamento, ao exílio voluntário, ao suicídio. No entanto, 

tudo compensado por amigos bons e admiráveis, por um público fiel e afectuoso, e 

jamais eclipsando o tremeluzir desta esperança: a de que graças ao ensino que o tempo 

nos traz no seu curso, alguns moços que folhearem esta nova edição do meu livro 

estarão já preparados para aceitar muita ideia que aos leitores da primeira deram 

estranheza e escândalo. Oxalá assim seja, e tenham eles o consolo de poderem deixar 

depós si uma atmosfera intelectual menos desoladora e agoirenta do que esse mar 

tenebroso por onde eu vagueei aos vinte anos: lúgubre, sem hálitos, cheio de cerrações, 

hostilíssimo. Ah, que vastidões de amargor, que solidões tão sombrias! E depois, por aí 

fora, quantos os embates com a estolidez dos retóricos! Quantos com os charlatães, com 

os petulantes, – quantos! E com a incompreensão dos facciosos, e com a dura estreitez 

dos dogmáticos! E ademais, – essa cega hostilidade dos que sem nunca nos ler nos 

detestam, vendo em nós uns fantasmas das suas imaginações de impulsivos, das suas 

superstições de simplistas! Sim, ondas de mau agoiro que parecem desaparecer mas que 

voltam, – insistentes, sem pausa, a respumejar, pardacentas, roncando monotonamente 

na sucessão monótona dos dias, – e contra as quais vou buscando amparo na resignação 

activa que mata o tédio!”963 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
963 SÉRGIO, António, Prefácio da 2.ª ed., Ensaios, Tomo I, pp. 47-48 (negrito nosso). 
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4.4 – O Polemismo Sergiano e o Conflito Cultural com Teixeira de Pascoaes 

 

Uma das facetas mais comentadas da obra e da vida de António Sérgio é o seu 

polemismo. Não se trata de um aspecto meramente externo, segundo nos parece, já que 

o próprio autor confessa que “devo não esquecer que nasci com uma conformação 

intelectual contrária à que ganhou a moda do meu tempo, e que daí proveio que a 

polémica se tornou a própria maneira de ser da minha vida espiritual”964. O polemismo 

tornou-se num traço característico da abordagem de Sérgio ao mundo que o envolvia e 

passou a ser utilizado por si desde muito cedo. Até porque, no seu ver, “o progresso 

exigiu sempre a polémica. Esta faz parte da inovação teorética; não surge aí por 

capricho. Polémica dos investigadores contra as teorias em moda, contra as tradições 

arraigadas, em primeiro lugar; e depois, polémica dos investigadores contra as suas 

mesmas ideias, contra a índole percepcional, excessivamente imagética, que eles 

começam por dar às suas interpretações e conceitos. A conversão na Caverna tem de ser 

contínua, e é trabalho indefinido o da dessensorialização das Formas. ¶ Repito: a 

polémica é necessária ao progredir científico, ao avançar da cultura. Mas notai: a 

polémica inteligente, clarificadora e apolínea por parte dos criadores de novas 

concepções e teorias”965. 

São inúmeras as polémicas966 que o ensaísta travou ao longo da sua vida mas 

cremos que a mais relevante é aquela que protagonizou com o seu amigo poeta Teixeira 

de Pascoaes967. É que essa não discutiu apenas pontos de vista, filosofias preferidas, 

escritores de eleição e posicionamentos sócio-políticos. Foi um apelo à modernidade, 

um brado de natureza civilizacional, um sacudimento no grupo da Renascença 

Portuguesa e uma antecipação da sua postura seareira. Nessa polémica, Sérgio revela-se 

por inteiro. Se, por um lado, apresenta as suas propostas progressistas, discute a nova 

metodologia educativa e disserta acerca da política, da sociedade, da história e da 

filosofia, por outro, demonstra igualmente as suas fragilidades. Porém, tal polémica não 

                                                           
964 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 33. 
965 SÉRGIO. António, Cartas de Problemática, carta n.º 9, p. 410. 
966 António Sérgio polemicou, entre outras, com as seguintes figuras da cultura portuguesa 
contemporânea: Abel Salazar, António José Saraiva, António Sardinha, Bento de Jesus Caraça, Carlos 
Malheiro Dias, J. Preto Pacheco, Jaime Cortesão, João Gaspar Simões, Joaquim Teixeira de Pascoaes, 
Jofre Amaral Nogueira, José Marinho, José Sant’Anna Dionísio, Luís Cabral de Moncada, Manuel 
Múrias e Martinho Nobre de Melo. 
967 António Cândido Franco dirá até que “a disputa de ideias dos dois é a expressão maior que o conflito 
cultural português assumiu na moderna cultura portuguesa, depois de Pombal” (FRANCO, António 
Cândido. António Sérgio e Teixeira de Pascoaes ou o Conflito Cultural Português. In:  AA.VV., António 
Sérgio: Pensamento e Acção, Vol. I, p. 144). 
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deixa de ser um manifesto (qual continuação do manifesto escrito para a Renascença 

Portuguesa pelo seu amigo Raul Proença968, em 1911, em desacordo do outro escrito 

por Teixeira de Pascoaes969 – nenhum deles foi distribuído e só vieram a ser publicados 

em 1914, pela intenção de Jaime Zuzarte Cortesão, no periódico A Vida Portuguesa), 

um grito em prol do mobilismo. As cartas trocadas entre Sérgio e Pascoaes, datadas de 

Outubro de 1913 a Julho de 1914, anunciam, no fim de contas, um confronto entre um 

ensaísta moderno e um poeta anti-moderno ou pré-moderno (ou talvez ainda pós-

moderno), como se lhe preferir chamar. A amizade que nutriam entre si ficará 

alquebrada para o resto das suas vidas, embora o respeito intelectual pareça ter-se 

mantido impoluto. A esse propósito, relembramos que, em 1951, no volume de 

homenagem ao autor de O Regresso ao Paraíso organizado pela Universidade de 

Coimbra, António Sérgio escreve “creio que não tenho competência alguma para falar 

do Teixeira de Pascoais: e se acudo agora com estas linhas rápidas, cuja valia é zero, é 

só para não faltar nesta homenagem tão justa, bendizendo o destino que me dá ansa fácil 

de desfazer um mal-entendido que já dura há anos. Com efeito, lá porque um dia 

levantei reparos a que se apresentasse como doutrina de todos nós (os membros da 

Renascença, colaboradores da Águia) um nacionalismo estético-psicológico-político 

                                                           
968 PROENÇA, Raul. Ao Povo “A Renascença Portuguesa”. A Vida Portuguesa. Boletim da Renascença 
Portuguesa. Porto, n.º 22, 10 de Fevereiro de 1914, pp. 11-12: “A sociedade portuguesa, saída há pouco 
de uma revolução triunfante, que se efectivou em virtude de aspirações mais ou menos definidas e de 
esperanças mais ou menos fortes, encontra-se hoje numa situação única da sua história. Sente-se que é 
preciso desde já garantir o nosso futuro, dar uma alma nova à nossa nacionalidade, despertar acção e vida 
nesta existência de modorra, fazer surgir enfim alguma coisa que nos alimente a esperança, móvel da 
revolução e fonte de toda a vida. (...) O remédio indica-o claramente o mal. Que fazer então? Pôr a 
sociedade portuguesa em contacto com o mundo moderno, fazê-la interessar pelo que interessa os homens 
lá de fora, dar-lhe o espírito actual, a cultura actual, sem perder nunca de vista, já se sabe, o ponto de vista 
nacional e as condições, os recursos e os fins nacionais. Temos de aplicar a nós mesmos, por nossa conta, 
esse espírito do nosso tempo, de que temos estado tão absolutamente alheados”. 
969 PASCOAES, Teixeira de. Ao Povo Português “A Renascença Lusitana”. A Vida Portuguesa. Boletim 
da Renascença Portuguesa. Porto, n.º 22, 10 de Fevereiro de 1914, pp. 10-11: “A Renascença Lusitana é 
uma associação de indivíduos cheios de esperança e fé na nossa Raça, na sua originalidade profunda, no 
seu poder criador de uma nova civilização. Esta fé e esta esperança não resultam de uma ilusão patriótica, 
mas do conhecimento verdadeiro da alma lusitana, a qual, devido a influências estrangeiras de natureza 
política, artística, literária e sobretudo religiosa, se tem adulterado nos últimos séculos da nossa História, 
perdendo o seu carácter, a sua fisionomia original e, portanto, as suas forças criadoras e progressivas. ¶ O 
fim da Renascença Lusitana é combater as influências contrárias ao nosso carácter étnico, inimigas da 
nossa autonomia espiritual e provocar, por todos os meios de que se serve a inteligência humana, o 
aparecimento de novas forças morais orientadoras e educadoras do povo, que sejam essencialmente 
lusitanas, para que a alma desta bela Raça ressurja com as qualidades que lhe pertencem por nascimento, 
as quais, na Idade Média, lhe revelaram os segredos dos mares, de novas constelações e novas terras, e, de 
futuro, lhe deverão desvendar os mistérios dessa nova vida social mais bela, mais justa e mais perfeita”. 
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que era apenas dele e de poucos mais, criou-se essa lenda de ser eu adverso a um 

eloquentíssimo poeta que sempre admirei e amei”970. 

Quanto às diferenças que caracterizam as personagens de Sérgio e de Pascoais, 

não poderíamos estar mais de acordo com as leituras propostas por Jorge Coutinho e por 

António Cândido Franco a esse respeito. O primeiro porque evidencia que “o conflito 

deixará, assim, de ser visto não tanto, ou não simplesmente, como o da modernidade 

contra a pré-modernidade, ou do progressismo contra o conservadorismo, para ser 

entendido, antes ou também, como o da modernidade contra a pós-modernidade, ou da 

ideia da iluminista de progresso indefinido contra a ideia pós-moderna da necessidade 

de inscrever no progresso uma essencial componente de regresso”971. O segundo porque 

ressalta que “a diferença entre Sérgio e Pascoaes não se estabelece nunca, mesmo 

quando se fala do Pascoaes de 1913 ou 1914, entre nacionalismo e internacionalismo, 

mas entre duas formas de cosmopolitismo, uma, mais internacionalista, que propunha 

uma reforma da mentalidade portuguesa pela imitação dos progressos realizados no 

estrangeiro, e outra, mais universalista, que se esforçava por pôr em pé de igualdade 

Portugal e os seus parceiros. O que separa Sérgio e Pascoaes, para além do modelo rural 

ou industrial, não é o nacionalismo, mas o tipo de diálogo civilizacional ou de 

internacionalização que cada um deles pretendia para a cultura portuguesa”972. O duelo 

travado entre o Homem da Espada de Pau e o Arcanjo da Espada dum Relâmpago nas 

páginas d’A Águia, sensivelmente durante dez meses, não reflecte apenas a dualidade 

entre a cidade e o campo, entre a ruralidade e o urbanismo, entre o progresso e o 

regresso, entre o internacionalismo e o universalismo, entre o estrangeirismo e o 

nacionalismo, entre Londres e a Serra do Marão, mas denuncia igualmente o projecto 

similar que os dois pensadores ambicionavam para Portugal. Na realidade, tanto Sérgio 

quanto Pascoaes visavam uma reforma cultural que colocasse o país nas posições 

cimeiras da Europa. O que os distinguia, sem embargo, era o modo de conceber tal 

empreendimento: o homem da Seara Nova entendia-o progressivamente e o homem d’A 

Águia, por sua vez, idealizava-o regressivamente. O que os separava, repetimos, 

parafraseando António Cândido Franco, era “o modo de o fazer. Para Sérgio, essa 

reforma passava exclusivamente por uma assimilação dos modelos europeus e por um 

                                                           
970 SÉRGIO, António. Sobre o Carácter da Poesia de Teixeira de Pascoais. In: ______, Ensaios, Tomo 
VII, p. 91. 
971 COUTINHO, Jorge. Sérgio e Pascoaes: Modernidade versus Passadismo ou Modernidade versus Pós-
Modernidade. In: AA.VV., António Sérgio: Pensamento e Acção, Vol. I, p. 164. 
972 FRANCO, António Cândido, António Sérgio e Teixeira de Pascoaes ou o Conflito Cultural Português, 
pp. 157-158. 



263 
 

abandono radical dos exemplos portugueses mais característicos; para Pascoaes, tratava-

se de ser como já outrora fomos – criativos e originais, múltiplos e universais –, 

renunciando de vez à imitação banal do estrangeiro”973. Em última instância, 

objectivavam ambos o mesmo. 

Ainda antes do diálogo entre Sérgio e Pascoaes começar a ser estampado nos 

números d’A Águia, já o primeiro, em cartas pessoais, se manifestava incomodado com 

o rumo saudosista que o autor da Senhora da Noite estava a dar ao órgão da Renascença 

Portuguesa. Numa missiva enviada ao seu compadre Raul Proença, em Fevereiro de 

1912, lastimava-se assim: “Infelizmente o Pascoaes jurou que havia de matar o Aiglon 

logo à nascença: por toda a parte ouço protestos contra aquela insistência na 

deliquescente Saudade. Os rapazes tendem a fazer da revista um campo fechado da seita 

poético-neo-mística-saudosa”974. No fim desse mesmo ano, Sérgio continua a criticar o 

que considera os credos e os conceitos dogmáticos de Teixeira de Pascoaes e a 

Renascença Portuguesa. Não compreende porque maldizem os renascentes as letras 

francesas, se “escrevem com sintaxe francesa e só citam livros de Paris”975. Até ao 

início da polémica se tornar pública, em Outubro de 1913, Sérgio vai-se manifestando 

contra a teoria da saudade  a quem com ele conversa ou com quem ele se corresponde. 

Muitos são os seus amigos e conhecidos que sabiam já do seu anti-saudosismo antes de 

ele se tornar expresso n’A Águia. Augusto Casimiro976 é um deles, por exemplo. A este, 

o nosso ensaísta confidencia-lhe “tudo aquilo de que necessitamos é o contrário do 

Portugal histórico, da elegia e da pobreza que vós pregais, e o equivalente da concepção 

estrangeira que engrandeceu os grandes povos. Ora a mocidade portuguesa deixar-se-á 

envenenar pelas vossas palavras e coroará a vossa fronte: porque as vossas palavras lhe 

lisonjeiam a preguiça natural, a ignorância da vida, e o doutorismo parasitário”977. A 

esta altura, considera já os homens d’A Águia nefelibatas e infantis. 

No Verão de 1913, numa carta remetida do Brasil a Álvaro Pinto, António Sérgio 

escreve: “peço-lhe que me mande as duas conferências de Pascoaes: se não erro muito, 

                                                           
973 Ibidem, p. 158. 
974 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 33. 
975 Ibidem, p. 35. 
976 Augusto Casimiro (1889-1967) foi um poeta e um jornalista que, ao lado de outros intelectuais 
portugueses, fundou o grupo da Renascença Portuguesa e também a revista Seara Nova (desta chegou até 
a ser seu director durante os anos de 1961 a 1967). Entre outros títulos, publicou: A Vitória do Homem, 
1910; A Primeira Nau, 1912; Sidónio Pais: algumas notas sobre a intervenção de Portugal na Grande 
Guerra, 1919; A Educação Popular e a Poesia, 1922; A Alma Africana, 1936; Portugal na História, 
1950; S. Francisco Xavier e os Portugueses. 
977 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 62. 
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a primeira chama-se Saudosismo e a segunda O Génio Português na sua Expressão 

Literária e Filosófica, ou coisa parecida (...) Esteja sossegado que não esmiuçarei em 

público nem farei críticas ao saudosismo”978. No entretanto, o ensaísta muda de ideias e 

publica logo depois, em Outubro desse mesmo ano, n’A Águia, a Epístola aos 

Saudosistas, na qual tece uma fervorosa crítica à filosofia saudosista encabeçada por 

Teixeira de Pascoaes. É a partir desta que a polémica com o seu amigo poeta se enceta. 

Nesse sentido, assenta logo no primeiro artigo que “houve com efeito muita saudade na 

literatura portuguesa; mas teve ela suas causas nas condições sociais dos idos tempos. 

Assentemos isso: tinha a sua razão de ser em condições que já passaram. Vocês teimam 

em ressuscitar o que não tem hoje condições de vida, obcecados pela ideia absurda de 

que certa maneira de certa época é uma maneira absoluta, a que nos teremos de sujeitar 

per omnia saecula saeculorum”979. Pensava Sérgio, pois, que, no contexto cultural, 

social e literário do princípio da década de 10, em Portugal, era despropositado fazer-se 

a apologia do saudosismo. Impondo-se a tal ambiente, esse movimento seria, na sua 

visão, um projecto premeditado, um programa literário artificial, uma combinação entre 

poetas e um mot d’ordre que não fazia o mínimo sentido. Afinal de contas, já não 

existia o rei absoluto, o pai tirano, o convento obrigatório e o arranjado e conveniente 

Pero Gato980. A humanidade tinha avançado e a doutrina da saudade esboçada por 

Pascoaes soava falsamente a Sérgio. De que sentiriam saudades, ao fim e ao cabo, esses 

seus amigos que propunham o regresso do saudosismo, se eram “criaturas alegres e 

sociáveis; pacatamente instalados na pátria amada, donde ninguém vos tira e onde vos 

amam todos; felicissimamente casados com as eleitas das vossas almas, ou em vias de 

matrimónio sem estorvos de maior, vocês proprietários uns, professores ou filhos-

famílias outros, vivendo todos em vida sem grandes lutas nem paixões”981? Para 

António Sérgio, quem vive na saudade são “os velhos, e os desgraçados a quem a morte 

levou uma pessoa muito querida”982 e o seu culto, numa expressão de filosofia 

nacionalista, conduz ao imobilismo, à inércia, ao desejo do passado e à amargura da 

mudança. Ora, o que o autor dos Ensaios preconizava já nessa altura era precisamente o 

                                                           
978 SÉRGIO, António. Cartas de António Sérgio a Álvaro Pinto (1911-1919). Ocidente – Revista 
Portuguesa de Cultura. Introd. e notas de Rogério Fernandes, Lisboa, n.º 413, Setembro de 1972, pp. 1-
16. 
979 Idem. Epístolas aos Saudosistas. A Águia. Órgão da Renascença Portuguesa. Porto, vol. V, 2.ª série, n.º 
22, Outubro de 1913, pp. 98. 
980 António Sérgio refere-se aqui a Pero Gato, o homem com quem, forçada pelo seu pai, Joana Tavares 
Zagalo (a amada de Bernardim Ribeiro) foi levada a casar. Vf. Ibidem, p. 98.  
981 Ibidem, p. 99. 
982 Ibidem, p. 99. 
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oposto desse movimento. Almejava o avanço, a acção e o mobilismo. Os seus olhos, 

carregando a luz do espírito contemporâneo, estavam postos no futuro. 

Em resposta a estas e a outras questões (nessa mesma carta, António Sérgio 

reflecte ainda sobre a intraduzibilidade da palavra saudade e sobre o dogma do 

privilégio exclusivo de tal expressão pelos portugueses, ou seja, “só o povo português 

sente a saudade, e só o povo português tem para ela uma palavra, palavra mágica de que 

brota a ciência, a filosofia, a religião...”983), retorque-lhe Pascoaes ainda no mesmo 

número d’A Águia. Na óptica pascoaesiana, a saudade é entendida como “um 

sentimento-síntese, um sentimento-símbolo, resultante da fusão harmoniosa dos dois 

princípios do Universo e da Vida que, desde a Origem, se degladiam: Espírito e 

Matéria, Desejo e Lembrança, Dor e Alegria, Treva e Luz, Vida e Morte”984. Mas, para 

além disso, Teixeira de Pascoaes preconiza ainda uma saudade lusíada que é vivida e 

experienciada pelo Povo, pela alma colectiva portuguesa, e que é cantada no seu 

Cancioneiro. Quando a ela se refere, clama que “não há grande Poeta português que não 

viva dramaticamente esta Saudade. É ela a dolorosa essência metafísica da nossa 

autêntica literatura, incluindo a Poesia popular. É a Saudade do céu, divina sede de 

perfeição e Redenção, o eterno Sebastianismo da alma portuguesa e a sua transcendente 

e poética atitude perante o Mistério infinito! ¶ Eis a Saudade que é só nossa, que é 

intraduzível, que é da nossa Raça, porque é de origem colectiva, e encontra a sua mais 

alta expressão no Cancioneiro do Povo (...). A Saudade lusíada é religiosa, criadora de 

nova vida que deve dar uma finalidade superior à nossa Raça transviada”985. Conclui o 

poeta do Marão, partindo deste pressuposto, que é irrelevante que, noutros povos, exista 

um ou outro sujeito saudosista, já que o conta é a alma colectiva. Segundo o que pensa, 

lá porque Édouard Schuré986, no seu livro L'évolution du sphinx au divine Christ, de 

1912, demonstre ter sentido e vivido a Saudade, não significa que a alma da França seja 

igual à portuguesa. “De forma alguma. Pode ser maior, mas não irmã”987. Ademais, 

                                                           
983 Ibidem, p. 100. 
984 PASCOAES, Teixeira de, Os meus comentários às duas cartas de António Sérgio, A Águia, n.º 22, 
Outubro de 1913, p. 104. 
985 Ibidem, p. 105. 
986 Édouard Schuré (1841-1929) foi um filósofo e poeta francês. Dedicou-se também ao esoterismo e à 
crítica musical. Entre outros títulos, publicou: Les Grands Initiés. Esquisse de l'histoire secrète des 
religions (1889), Le drame sacré d'Eleusis (1890), Sanctuaries d'Orient (1898), Les grandes légendes de 
France, (1893), Précurseurs et revolt (1904), L'évolution du sphinx au divine Christ (1912), Les 
prophètes de la renaissance (1920), Celtique L'âme et le génie de la France à travers les Ages (1920). 
987 PASCOAES, Teixeira de, Os meus comentários às duas cartas de António Sérgio, p. 106. 
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aproveita a deixa para, em tom irónico e de chalaça988 (devolvendo a Sérgio, porventura, 

o mesmo timbre que usara nas suas cartas), acrescentar que “quanto à opinião dos 

estrangeiros citados, de que em outras línguas há palavras que traduzem a Saudade, 

posso apresentar-lhe outras opiniões em contrário não menos ilustres, como as de 

Duarte Nunes989, Garrett990, Ribera i Rovira991, Miguel de Unamuno992, etc. ¶ De resto, 

eu sei lá o sentido íntimo dessas palavras arrevesadas, doru, sknad, savn, saknaor, etc.!!! 

Eu não sei, nem o meu caro amigo! George Marsh993 gostou da Saudade e quis 

presentear com ela os seus irmãos do norte...”994. Termina Pascoaes a resposta ao seu 

opositor dizendo que, contrariamente ao que este pressupõe, a saudade está voltada para 

o futuro, é, aliás, a sua grande geratriz, porém, “não consegue um Futuro de geração 

espontânea ou caído miraculosamente das estrelas. ¶ Ela constrói o Futuro com a 

matéria do Passado”995. Deve essa saudade rever-se e converter-se na consciência 

poético-filosófica em que consiste a saudade de um Camões, de um Bernardim e das 

evocações das suas gentes. Segundo o autor de Marânus, “o povo português criou um 

sentimento susceptível de se tornar um alto critério orientador. A palavra Saudade não 

encontra em outras línguas (salva a excepção apontada) um vocábulo 

correspondente”996 e, por esse motivo, não poderia ser desprezada ou motejada. Era, 

para si, um postulado. De tal ordem que, na despedida da correspondência datada de 17 

de Setembro de 1913, não consegue conter-se e exclama: “A Saudade é nossa, como 

Apolo é da Grécia, e Jeová da Palestina”997. 

                                                           
988 Ibidem, p. 108: “O meu caro António Sérgio ama a chalaça; a Europa deu-lhe cepticismo de mistura 
com electricidade e carvão de pedra... ¶ As suas palavras modernistas são aviadoras; pairam, portanto, 
sobre as coisas, sem pousar... ¶ Desça, desça um pouco à alma da sua Raça (...)”. 
989 Duarte Nunes de Leão (1530-1608), de origem judaica, foi um jurista e um linguista português. 
990 João de Almeida Garrett (1799-1854). 
991 Ignasi de Loyola Ribera e Rovira (1880-1942) foi um advogado, um jornalista e um poeta catalão que 
viveu em Portugal por algum tempo. A relação entre as línguas portuguesa e catalã foi uma das questões 
que mais aprofundou. Entre outros títulos, editou: Portugal Artístico (1905), Iberismo (1907) e Portugal 
Literário (1912). 
992 Miguel de Unamuno (1864-1936) foi um poeta e filósofo espanhol. Entre muitos outros escritos, são 
seus o Do Sentimento Trágico da Vida, A Agonia do Cristianismo, Epistolário Ibérico e Por terras de 
Portugal e Espanha. 
993 George Perkins Marsh (1801-1882) foi um diplomata e filólogo americano. As suas obras principais 
são: A Compendious Grammar of the Old Northern or Icelandic Language (1838), The Camel, his 
Organization, Habits, and Uses, with Reference to his Introduction into the United States (1856), 
Lectures on the English Language (1860), The Origin and History of the English Language (1862) e Man 
and Nature (1864). 
994 PASCOAES, Teixeira de, Os meus comentários às duas cartas de António Sérgio, pp. 107-108. 
995 Ibidem, p. 106. 
996 Ibidem, p. 109. 
997 Ibidem, p. 109. 
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A esta altura da troca de missivas, as divergências impunham-se necessariamente 

e os dois protagonistas já não sabiam muito bem conviver com elas. António Sérgio 

assume que “já sabia, meu amigo, que era infinita a distância entre um poeta 

amabilíssimo (divino salgueiro que se debruça nas águas lentas do puro sonho) e um 

voluntarista-intelectualista, esculpido à custa de machadada num tronco já seco da 

antiga Helénia; entre um romântico e um clássico; entre um elegíaco lusitano da escola 

de Bernardim, que vai encher um cântaro puro à bica cantante do Amor-Saudade, e um 

aluno de Albion e da Germânia, admirador de Antero e de Herculano, todo atascado, 

como bem crê, no carvão de pedra da suja Europa; entre um sedentário, finalmente, que 

se tornou bardo dum cantinho da doce terra portuguesa, e uma alma bronca de 

cosmopolita, de vida arquejante e por vezes ríspida, operário de uma faina que com dor 

se eleva, pioneiro forçado da larga Terra, marujo do oceano que não tem fim... ¶ Mas a 

diferença (o seu artigo mo demonstra) é maior e mais profunda. Não somos dois 

homens muito diferentes: somos substâncias incomunicáveis; somos, pelo menos, duas 

espécies diversíssimas; somos como um Rouxinol e como um Peixe. – V. é o rouxinol e 

eu o peixe”998. Teixeira de Pascoaes, por sua vez, e embora também considere António 

Sérgio um rouxinol (só que mascardo de peixe para amedrontar o saudosismo), 

denuncia que o que lhe interessa é o seu pensamento, por mais humilde e obscuro que 

seja – “Mais que para discutir, eu nasci para afirmar. Nem as grandes verdades se 

discutem: afirmam-se! ¶ Aqui, tem, meu amigo, a atitude de um ignorante ao pé de um 

sábio. É nessa atitude que eu desejo conservar-me, assim como desejo vê-lo a si, na sua 

mesa de trabalho, bloqueado de calhamaços, olhando gravemente por cima dos óculos... 

¶ Eu não sou o rouxinol nem o arcanjo de que fala, o seu sorriso... amável. Mas o meu 

caro amigo é, com certeza, o mocho, o mocho da ciência”999. 

Por mais que o autor de A Arte de Ser Português elogie António Sérgio, chegando 

até a pedir-lhe que continue a escrever para A Águia1000, o certo é que Pascoaes se sente 

                                                           
998 SÉRGIO, António, Regeneração e Tradição, Moral e Economia. A Águia. Órgão da Renascença 
Portuguesa. Porto, Vol. V, 2.ª série, n.º 25, Janeiro de 1914, pp. 1-2.  
999 PASCOAES, Teixeira de. Mais palavras ao Homem da Espada de Pau. A Águia. Vol. VI, 2.ª série, n.º 
31, Julho de 1914, p. 1. 
1000 Idem. Última Carta?. A Águia. Vol. V, 2.ª série, n.º 29, Maio de 1914, p. 134: “Escuso repetir-lhe 
quanto o estimo e considero e admiro para respeitar (embora delas discorde) as suas ideias nascidas dum 
belo e culto espírito que muito honra, não só a Renascença, como o actual meio português a que pertence. 
É o meu querido amigo um dos mais lídimos carácteres e lúcidas inteligências do nosso tempo e ainda 
aliados a uma fina sensibilidade poética, propositadamente oculta sob férrea couraça de combatente, 
contra a qual o meu saudosismo esgrime, nas suas horas maometanas em que Deus também comanda 
exércitos. ¶ Peço-lhe, com o maior interesse, que não abandone o lugar que tanto honrou e distinguiu 
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melindrado, tendo provavelmente necessidade de lhe revidar as provocações. Por essa 

razão, profere não só que o seu amigo “é uma vítima simpática das Cartas 

Constitucionais, dos eléctricos, do underground furando, num delírio, o subsolo de 

Londres, do vapor, do bico auer, e oxalá o não seja da aviação aérea!”1001 como destaca 

que quando dele se lembra e “da alma gentil que murmura nos seus versos, da sua 

exterior aparência, e o visiono mascarado de ferreiro, tentando forjar, a golpes de 

martelo, uma pátria nova pelo derradeiro modelo de automóveis, eu fico espantado e 

aflito; como que vejo a alma pátria camoneana, morta de palidez, esvair-se na sombra 

do túmulo! Ah, meu caro António Sérgio, V. é um Romeu travesti de Otelo”1002. O 

nosso ensaísta indigna-se e publica que, da mesma forma, Joaquim Teixeira de Pascoaes 

é também uma vítima do ambiente social português e do horrível isolamento que, desde 

há muito tempo, tem vindo a encarcerar o país. Na ocasião, demonstra igualmente a sua 

susceptibilidade por ter sido acusado de pretender eliminar Luís de Camões, quando, a 

bem da verdade, se houve alguém que lhe ditou o caimento não foi ele mas sim outro 

sujeito (referindo-se, naturalmente, a Fernando Pessoa1003). 

Relacionadas à temática da saudade, aparecem, no debate entre Sérgio e Pascoaes, 

outras questões que ainda aqui não focámos e que se revelam fulcrais para a 

compreensão do conflito cultural que se estabeleceu entre ambos. São elas: a dicotomia 

progresso moral / progresso económico e a relação, no tempo e na história, entre o 

passado e o presente. Lançando a mão aos seus mestres Alexandre Herculano e Antero 

de Quental, o ensaísta defende que o futuro e a regeneração do país se dinamizam e 

concretizam por meio do domínio do Presente. Não é através do culto do Passado (este 

vem, apenas, a reboque do Presente), evocando saudosismos e Bandarras1004, que a 

humanidade progride e as pátrias se reabilitam. Do mesmo modo, crê António Sérgio 

que o progresso moral de um povo está dependente do seu progresso económico: 

“Quem visita os países de indústria avançada, e por isso mesmo de salário máximo, 

como a Inglaterra, encontra o operário nobilitado, humano, com o sentimento da 

                                                                                                                                                                          

nesta revista. Continue aí a expor as suas ideias, que, da minha parte, encontrará sempre o mais amigo e 
admirador adversário”. 
1001 Idem. Resposta a António Sérgio. A Águia. Vol. V, 2.ª série, n.º 26, Fevereiro de 1914, p. 37. 
1002 Ibidem, p. 38. 
1003 SÉRGIO, António, Regeneração e Tradição, Moral e Economia, p. 7: “Não sei eu se estes assertos, e 
alguns outros semelhantes, o justificam de me atribuir certos intuitos pavorosos, como o de «pretender 
eliminar Camões». Caramba! Pois eu pretendo realmente eliminar Camões? Dir-se-ia que fui eu quem lhe 
previu o caimento – para breve (muito breve!) – quando aparecesse o SuperDito, matematicamente 
anunciado. Qual de nós todos será ele, bom amigo, qual será? Eu cá não sou: palavra de honra que não 
sou!” 
1004 Gonçalo Anes Bandarra (1500-1556), natural de Trancoso, foi um profeta e publicou as Trovas. 
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dignidade, resolvendo as suas questões pelos processos da discussão pacífica; quem for 

às regiões de atraso económico, e por isso mesmo de salário mínimo, como a Itália 

meridional, verá um bruto trabalhador, epiléptico no proceder e sanguinário, sem 

características racionais, sem dignidade e sem nobreza. O nosso péssimo estado moral é 

consequência, como eu já disse algures, da economia parasitária. Já pensou, Pascoaes no 

que seria o seu espírito se tivesse nascido na miséria, e sido obrigado de criancinha a 

trabalhar espasmodicamente?”1005 

Teixeira de Pascoaes alerta o seu dialogador para ter cuidado com as imitações, 

para não se deixar deslumbrar com a grandeza dos outros povos, até porque, na sua 

concepção, Portugal tem condições de criar a sua própria cultura, sem precisar 

reproduzir os modelos de fora. Pode até importar o que lhe falta a nível agrícola, 

industrial e científico (o corpo de uma civilização, como lhe chama), mas não deverá 

turvar o que lhe é mais próprio, a sua alma, com influências exteriores – “Alma criadora 

de novas ideias e sentimentos, temos nós”1006. É por esse motivo que, diversamente de 

Sérgio, defende que é o progresso espiritual e moral de um povo que origina o seu 

progresso económico1007. Por fim, quer “Portugal rico de pão e de espírito, um Portugal 

consciente e acreditando num belo destino a cumprir”1008. Aos olhos do autor de 

Amarante, tal proposta só poderá ser alcançada se os portugueses tiverem em conta a 

filosofia da saudade (o saudosismo é invulnerável, “invulnerável e incombustível”1009, 

assim como escreve ao seu principal interlocutor de 1914) e se se mantiverem longe dos 

domínios do materialismo e do positivismo. Correntes das quais, segundo o que pensa e 

lastima, Sérgio se aproximou inconsequentemente: “É com idênticas palavras que os 

indivíduos que fazem profissão de prosa, nesta vida, pretendem lapidar os outros de 

mais vastos e fundos desejos, inconformáveis com um mundo asfixiado entre as quatro 

paredes sem buracos do Positivismo. ¶ É com tristeza, meu caro amigo, que o vejo 

tomar essa atitude, hirta e deserta, perante a Vida. ¶ Eu sei que a Vida é restrita ou 

vasta, conforme os olhos que a contemplam. Ela obedece ao nosso poder de visão. Há 

                                                           
1005 SÉRGIO, António, Regeneração e Tradição, Moral e Economia, p. 7. 
1006 PASCOAES, Teixeira de, Última Carta?, p. 137. 
1007 Idem, Resposta a António Sérgio, p. 38: “Continuo a afirmar que o progresso espiritual é causa e não 
efeito do progresso económico. A grande Alemanha industrial e comercial de hoje foi criada pelas 
Universidades que o filósofo Fichte fundou. Quem criou a França actual próspera e forte? O espírito do 
século XVIII. ¶ Sim: a alma é que molda o corpo e lhe dá actividade. E do trabalho é que resulta a 
riqueza. Mas antes de tudo, é preciso saber trabalhar. Primeiro o saber, isto é, o progresso espiritual que 
cria as competências”. 
1008 Ibidem, p. 38. 
1009 Ibidem, p. 35. 
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pessoas que lhe apreendem apenas a forma carnal; há outras que atingem a sua 

expressão espiritual e eterna. Com as primeiras não se pode discutir. São criaturas no 

sentido restrito da palavra, enclausuradas, mortas dentro das suas próprias ideias sem 

alcance. Meteram-lhe em cabeça que o Mundo é só feito de pedra... e ei-las, para todo o 

sempre, empedernidas! Que lástima!”1010 

Não cremos que Pascoaes acreditasse piamente na veracidade de tais palavras. Ele 

conhecia o pensamento de Sérgio e sabia que o mesmo não partilhava nem de ideais 

positivistas nem de teorias materialistas. Escreveu-as provavelmente motivado pelo 

sentimento de afrontação e pelo prazer da controvérsia. No entanto, o seu antagonista 

não lhe perdoa o insulto e responde-lhe acaloradamente: “É o primeiro a sua concepção 

simplista, poeticamente ingénua, de que pretendo limitar a Realidade a quatro palmos de 

matéria bruta, a eternidade duma alma às horas do almoço, e o mundo, o vasto mundo, 

finalmente –, a um restaurante! Sancta simplicitas! Porque, afinal de contas, sou um 

pouco mais do que uma besta: com maior justeza falou de mim quando me chamou 

«modernista» (...) e que, por derradeiro, eu nada tenho a ver com o positivismo, com a 

demagogia (raios a levem) e creio que também com a «moral burguesa»”1011. Decerto 

por julgar que não havia já possibilidade de conciliação intelectual com o seu camarada 

da Renascença Portuguesa, Sérgio estipula, enfim, os caminhos a que levam as 

propostas de cada um: “A tudo, querido amigo, se pode responder, e são todas as 

discussões por sua natureza eternizáveis; da minha parte, porém, está dito o 

indispensável, que era mostrar a outra estrada aos aos jovens leitores d’A Águia e da 

Vida Portuguesa: a estrada não-saudosista, não isoladora, ou não purificadora. Que cada 

um deles decida agora: uma leva a Coimbra, à boa retórica, ao curso jurídico, ao 

comunarismo de Estado, à Secretaria, e talvez a S. Bento; a outra à independência, às 

profissões usuais, ao desejo de uma pátria forte, digna, moderna e sábia, ao culto da 

acção criadora e das ideias sólidas, ao apreço da educação que fez da Inglaterra, Pátria 

da lei, senhora da justiça; nação mais adiantada na evolução económica, na justiça 

social, na expansão pacífica, e na dignidade inviolável do cidadão. Só desejo por isso 

apontar no seu artigo os capitais erros de facto que poderiam desorientar, a meu 

respeito, esses jovens lusitanos”1012. 

                                                           
1010 Ibidem, p. 33. 
1011 SÉRGIO, António. Despedida de Julieta. A Águia. Vol. 5, 2.ª série, n.º 28, Abril de 1914, pp. 110-
111. 
1012 Ibidem, p. 109. 
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Eterna poderia ser a discussão de Sérgio e de Pascoaes se o primeiro tivesse 

replicado o artigo que o saudosista publicou n’A Águia, em Julho de 1914, intitulado 

Mais Palavras ao Homem da Espada de Pau. Mas o ensaísta não o fez e o que ficou 

assente dessa última resposta do conflito foi que Pascoaes se sentiu ridicularizado1013 

pelo seu confrade. Todavia, para além disso, teve ainda o ensejo de acentuar os 

principais aspectos do saudosismo e da educação portuguesa. O que teria António 

Sérgio ainda mais para revidar, se cada argumento já havia sido discutido 

incomensuravelmente e se ele já tinha plena ciência do que pensava Pascoaes acerca da 

saudade1014, do isolamento1015 e do curso da História1016? Para ele, aquela polémica 

cumpria-se por ali. 

Há evidentemente outras questiúnculas tratadas no processo de tal discussão que 

não foram referidas aqui (uma delas, por exemplo, é a concepção que cada um tem da 

História de Portugal), contudo, os aspectos que explorámos mostram-se suficientes para 

caracterizarmos a índole e o alcance do conflito. Antípodas no que diz respeito à 

questão da modernidade, afinal, o poeta amarantino visava o desenvolvimento do país 

por meio do regresso às origens, à Natureza e à ruralidade enquanto que o autor 

damanense preconizava tal crescimento por via do progresso, da industrialização e da 

abertura ao estrangeirismo, há que referir igualmente os acertos e os desacertos de cada 

um nesse ponto. Se era compreensível a atitude de quem, como o António Sérgio, 

sobretudo depois da Implantação da República, anelava ardentemente a mudança de 

Portugal – impunha-se-lhe uma pátria moderna, contemporânea dos países europeus 

mais desenvolvidos, favorável a sistemas educativo-culturais inovadores –, por outro 

                                                           
1013 PASCOAES, Teixeira de, Mais palavras ao Homem da Espada de Pau, pp. 4-5: “Em seguida, o 
querido amigo (a minha ignorância não se atreve a chamar-lhe confrade) recorre ao seu processo de 
misturar trechos meus, truncados, e arrancados à toa da última carta que lhe escrevi. Quer ver se lhes 
consegue uma atitude caricata. O processo é fácil e engenhoso. Para ridicularizar um desgraçado não há 
como pintar o seu retrato, pondo-lhe os queixos na testa, as pernas no lugar dos braços e os olhos no sítio 
do nariz! Eis o que fez à minha prosa que, de maravilhas feita, passou a ser obscura. Ainda bem que o seu 
sorriso a alumia...” 
1014 Ibidem, p. 5: “Tornarei a dizer que o Saudosismo tem por alma a Saudade... a lembrança e o desejo, 
ouça bem! Se um dos seus elementos é espiritual e contemplativo, o outro é material e activo. Se um é 
alma que sonha, o outro é corpo que trabalha. O Saudosismo traduz a harmonia entre os dois princípios. E 
não devemos desprezar nenhum, se quisermos fazer obra humana, fecunda e deste mundo, onde o 
homem-máquina de certos economistas não passa, afinal, de um fantasma”. 
1015 Idem, Última Carta?, p. 136: “Para mim, a palavra Isolamento quer dizer: evitar o nosso espírito de 
contágios deletérios, que o adoeçam no seu carácter original, mas nunca, de maneira alguma, eu defendi a 
quebra de relações com o resto do mundo. Cada povo tem as suas qualidades especiais que mutuamente 
se estimulam e completam. E estas qualidades especiais é que é preciso conservá-las sempre acesas. Delas 
resulta a riqueza, a variedade, o ritmo da Civilização em geral”. 
1016 Ibidem, p. 137: “O desenvolovimento da ciência, a descoberta do carvão de pedra por um ferreiro de 
Gand, é que naturalmente converteram a anterior forma de actividade em trabalho criador, como lhe 
chama. Este descende daquela... Sejamos razoáveis. Tudo teve a sua época e o seu valor”. 
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lado, a postura de Teixeira de Pascoaes não era tão aberrante como Sérgio a queria 

caracterizar. Perante os perigos de uma industrialização excessiva e injusta (tal como a 

1.ª Guerra Mundial acabou por denunciar), o director d’ A Águia apelava, afinal de 

contas, para o benefício de se edenizar a humanidade e de se valorizar o sentimento 

nacional. Nesta leitura, o defeito de Sérgio foi a inconsequência e o de Pascoaes foi a 

ingenuidade. Qualificaram-nos, todavia, respectivamente, o desejo do progresso e da 

transformação e a consideração do Homem e da sua essencialidade. Por um instante, os 

objectivos de ambos parecem confundir-se, cruzar-se, envolver-se, qual o abraço de 

amizade que antes os reunia. Por um momento, longe das dicotomias e das diferenças 

abismais entre modernidade e pré(pós)-modernidade, foram dois confrades que estavam 

com os olhos postos no melhor porvir de Portugal. 

 

“«As pessoas são nada, e as coisas tudo»: 

Ah, se o pensaste assim, e se o disseste, 

É que, infundindo-lhe alma, às coisas deste 

Um coração represo, arfante e mudo! 

 

O penumbroso monte, o tronco rudo, 

Vivem na névoa humana em que o puseste; 

Tornaste irmão ansioso o vento agreste 

E carinhosa a relva em seu veludo. 

 

Bendito o canto teu, porque desperta 

Essa visão de uma alma já liberta 

Das cadeias da luta e da miséria, 

 

E ao Paraíso ao cabo regressada, 

- Porque viu, ao fulgor da Vida Etérea, 

Que as pessoas são tudo, e as coisas nada!”1017 

 

 

 

                                                           
1017 AA.VV. A Teixeira de Pascoaes: Homenagem da Academia de Coimbra. Imprensa Figueira da Foz, 
1951. 
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4.5 – António Sérgio e o Grupo da Filosofia Portuguesa 

 

António Sérgio foi, desde cedo, um dos homens mais visados pela classe política 

e pela elite intelectual do seu país. No início da década de 10, foi perseguido pelos 

republicanos. Em 1926, por causa do Golpe de Estado Militar, exilou-se em Paris. E, em 

1935, pelos enfrentamentos que estabeleceu com o Estado de Salazar, expatriou-se em 

Madrid. Se juntarmos a tudo isto, os seus vários encarceramentos, concluimos que, 

nessa esfera, Sérgio teve um percurso árduo. Do mesmo modo, em termos intelectuais, a 

vida também não lhe foi nada branda. As suas polémicas transformam-no num dos 

homens mais comentados por todas as frentes literárias, filosóficas e científicas: de 

Pascoaes a Caraça1018, de Saraiva a Cortesão, passando ainda por Múrias1019 e Gaspar 

Simões1020, para citarmos apenas alguns dos seus antagonistas. Mas será que Sérgio 

tinha consciência do quão era publicamente acoimado por causa desse tipo de 

comportamento? Se de tal não tinha plena noção, estava, no entanto, ciente de que os 

seus desentendimentos maiores foram com os defensores e com os pupilos do 

saudosismo e do criacionismo. Estas desavenças não eram como as outras que, cedo ou 

tarde, haveriam de ficar esquecidas e amareladas nas páginas dos periódicos que outrora 

lhes deram vida. Ao revés, foram perpetuadas pelos epígonos de Pascoaes e de 

Leonardo até aos nossos dias. A indagação faz-se mais do que necessária: porque é que 

o nosso autor os incomodava (e incomoda) tanto? Será que se trata, afinal, de uma 

contenda estritamente intelectual? 

O conflito  de António Sérgio com Teixeira de Pascoaes, entre 1913 e 1914, nas 

páginas de A Águia, e a polémica por si erigida contra Sant’Anna Dionísio1021, durante 

                                                           
1018 Bento de Jesus Caraça (1901-1948) foi um matemático antifascista e militante do Partido Comunista 
Português. 
1019 Manuel Múrias (1900-1960) foi um publicista e político ligado ao Integralismo Lusitano. Foi ainda 
professora da Escola do Magistério Primário de Lisboa. 
1020 João Gaspar Simões (1903-1987) foi um escritor, crítico literário e historiador da Literatura 
Portuguesa. Foi o primeiro editor de Fernando Pessoa. 
1021 SÉRGIO, António. Sobre uma opinião de Raul Proença. O Diabo. Semanário de Literatura e Crítica. 
Lisboa, n.º 112, 16 de Agosto de 1936; DIONÍSIO, Sant’Anna. Sobre a questão, levantada por António 
Sérgio do valor de Leonardo Coimbra como pensador e a suposta consideração de Raul Proença por ele, 
nessa qualidade. O Diabo. Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 115, 6 de Setembro de 1936; 
SÉRGIO, António. Resposta a Sant’Anna Dionísio. Relembrando que o assunto era a seriedade de 
pensamento. O Diabo. Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 116, 13 de Setembro de 1936; 
DIONÍSIO, Sant’Anna. Contestação das objecções de António Sérgio ao nosso modo de ver o 
pensamento de Leonardo Coimbra. O Diabo. Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 118, 27 de 
Setembro de 1936; SÉRGIO, António. Procurando desembaraçar uma meada e dissipar um nevoeiro. O 
Diabo. Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 119, 4 de Outubro de 1936; SÉRGIO, António. 
Procurando desembaraçar uma meada e dissipar um nevoeiro mental. O Diabo. Semanário de Literatura e 
Crítica. Lisboa, n.º 120, 11 de Outubro de 1936; SÉRGIO, António. Procurando desembaraçar uma 
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os meses de Agosto a Dezembro de 1936, em alguns números d’O Diabo, a respeito do 

valor filosófico de Leonardo Coimbra, levaram os discípulos do saudosista e do 

criacionista – alguns deles responsáveis pela criação do grupo da filosofia 

portuguesa1022 – a interpretar ainda mais de malgrado o pensamento do autor 

damanense. Aos seus olhos, Sérgio parecia-lhes um malfazejo, um homem insensível e 

sem coração, que, sem dó nem piedade, maculava gratuitamente (com juízos 

imprudentes) a memória de quem há tão pouco tempo tinha partido deste mundo1023. O 

que eles se esqueciam é que a relação intelectual entre ambos sempre fora tensa1024 e 

que quem começara a polémica não fora propriamente ele mas sim o Sant’Anna 

Dionísio, a partir do momento em que deturpou as palavras que o seu compadre Raul 

Proença havia escrito acerca do pensamento de Leonardo. Sérgio sentiu-se na 

necessidade de o defender. Não se tratou, na realidade, de uma crítica frontal e 

traiçoeira. Até porque o que continuamente questionava era a coerência de Leonardo 

Coimbra a todos os níveis. No fundo, sempre lhe notou um hiato entre o pensar e o agir: 

“O Leonardo Coimbra, por exemplo, disse-me que ia tudo o pior possível, dias depois 

dá uma entrevista elogiosa ao Mundo”1025; “Quanto ao Leonardo Coimbra, não critiquei 

que ele concedesse uma entrevista ao Mundo, mas sim uma entrevista em que havia 

frases de elogio bajulador a um regime político e a uma situação que ele a mim 

declarara torpe”1026. Recapitulemos sumariamente o que aconteceu neste âmbito. 

Numa correspondência enviada de Madrid ao seu amigo Castelo Branco 

Chaves1027, António Sérgio resumia a polémica em torno da valoração filosófica de 

                                                                                                                                                                          

meada e dissipar um nevoeiro mental. O Diabo. Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 121, 18 de 
Outubro de 1936; SÉRGIO, António. Procurando desembaraçar uma meada e dissipar um nevoeiro 
mental. O Diabo. Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 122, 25 de Outubro de 1936; DIONÍSIO, 
Sant’Anna. Terceira tentativa de rectificação dos juízos imprudentes de António Sérgio. O Diabo. 
Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 125, 15 de Novembro de 1936; SÉRGIO, António. 
Resposta não ao panegerista de Leonardo Coimbra mas a três leitores que se me dirigiram. O Diabo. 
Semanário de Literatura e Crítica. Lisboa, n.º 129, 13 de Dezembro de 1936. 
1022 Gerado a partir de 1943, quando Álvaro Ribeiro publica O Problema da Filosofia Portuguesa, o 
Grupo contará com os nomes de José Marinho, de António Quadros, de Afonso Botelho, de Dalila Pereira 
da Costa, de António Telmo, de Orlando Vitorino, de Pinharanda Gomes e de António Braz Teixeira, 
para além do próprio Álvaro Ribeiro. 
1023 Leonardo Coimbra morre num acidente de carro a 2 de Janeiro de 1936 e a polémica dá-se a partir de 
Agosto desse mesmo ano. 
1024 Para além disso, não esqueçamos que não partilhavam igualmente do mesmo projecto educativo para 
a reformação de Portugal. As medidas que Leonardo Coimbra tomou, enquanto Ministro da Instrução, 
foram desfeitas por António Sérgio quando este assumiu posteriormente esse mesmo cargo. 
1025 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 49. 
1026 Ibidem, p. 53. 
1027 Castelo Branco Chaves (1900-1992) foi um ensaísta e crítico literário que colaborou intensamente na 
Seara Nova. Deixou publicado: Estudos Críticos (1932), Memorialistas portugueses (1978) e Crítica 
inactual (1982). 



275 
 

Leonardo do seguinte modo: “Temo que a resposta ao Sant’Anna Dionísio vos tivesse 

parecido áspera, apesar dos esforços que fiz para ser suave, e conter a indignação que a 

proposta me causou. Há nesses rapazes uma invertebralidade, não só intelectual, mas 

também um pouco moral, que me perturba, e que não consigo conceber. Àparte o nosso 

admirável Agostinho [da Silva], tenho a impressão de que a Faculdade de Letras do 

Porto tendeu a ser um tanque de criação de alforrecas”1028. De facto, Sérgio não 

compreendia porque motivo desprezava o grupo do Porto a clareza do entendimento e 

penetrava por searas anti-intelectualistas e por caprichos irracionalistas1029. Parecia-lhe 

tal comportamento um absurdo que fora incentivado por um dos mestres da casa – 

Leonardo Coimbra. 

A polémica sobre a consistência filosófica deste professor lixense advém do facto 

de Sérgio testemunhar não ser verdadeira a afirmação de Sant’Anna Dionísio de que 

Raul Proença o admirasse como filósofo. Apesar de lhe reconhecer o talento, a oratória, 

a vivacidade do espírito e os seus dons encantatórios, Sérgio não lhe perdoava a 

trapalhice, “a falta de lisura intelectual”1030. Contudo, o que o repugnava mais 

intensamente na conduta de Leonardo era a sua postura moral: prestava-se este “a fazer 

conferências contra o comunismo (quando os comunistas estavam sendo perseguidos, e 

não podiam defender-se) por conta e sob a presidência do António Ferro1031, secretário 

da Propaganda fascista, e as insinuações caluniosas (por nojenta vaidade de Don Juan) 

contra a mulher do António Martins1032, no tempo em que este, fraternalmente, lhe 

valeu, hospedando-o em sua casa”1033. Para António Sérgio, a par desses indecorosos 

                                                           
1028 SÉRGIO, António, Cartas de António Sérgio a Castelo Branco Chaves: 1924-1955, p. 66. 
1029 Idem. Sobre os inconvenientes de se desprezar a clareza do entendimento. Seara Nova. Lisboa, Ano 
XVI , n.º 482, 13 de Agosto de 1936,  pp. 18 e 31: “É doloroso ver um homem de talento [Sant’Anna 
Dionísio], iludido sobre as suas verdadeiras aptidões, e que poderia escrever obras que ficassem, estragar 
irremediavelmente os seus artigos e os seus livros, enchendo-os de miragens (...). É com verdadeiro 
interesse pelo seu destino que digo a Sant’Anna Dionísio que se está prejudicando a si mesmo (para o 
futuro) e traindo a sua própria alma. Tudo pelo capricho de, sendo provido de uma boa inteligência, não 
querer fazer uso da que Deus lhe deu, por preconceito contra a lucidez. (...) Falo a Sant’Anna Dionísio 
com o coração nas mãos, de perfeita vontade, com fraternal interesse de camarada, e pergunto-lhe: 
Parece-lhe que vale a pena encher os seus artigos de absurdos destes, e daquelas suas inextricáveis 
confusões de ideias, – malbaratando o seu real talento – só para satisfazer um capricho de irracionalista? 
Vê alguma vantagem em insistir no seu ódio à lucidez?”. 
1030 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 89. 
1031 António Ferro (1895-1956) foi um escritor e jornalista que, ainda na sua juventude, editou a revista 
Orpheu. Posteriormente interessou-se pela política e, neste sentido, exerceu as funções de Secretário-
Geral da Propaganda Nacional, no governo de António Salazar. Foi um homem que esteve sempre ligado 
à cultura. Deixou editado: Teoria da Indiferença (1920), Viagem à Volta da Ditadura (1927), Salazar, o 
Homem e a Obra (1933) e D. Manuel II, o Desventurado (1954). 
1032 Desconhecemos o episódio a que António Sérgio se refere. 
1033 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 89. 
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actos, está a sua não-seriedade1034 filosófica e intelectual. Não compreende, aliás, como 

é que Sant’Anna o considerava genial, se lhe apontava a pressa e a precipitação das 

suas reflexões, se lhe intuia uma obra sempre em perigo e cheia de falhas. No fim de 

contas, como era possível “crer na genialidade de um homem, apesar de ele sempre 

pensar, e falar, e escrever e de proceder como não genial”1035? Em meio parágrafo, 

sintetiza assim António Sérgio a controvérsia que se gerou em torno da filosofia 

leonardina: “O público, meu caro Régio, pode confundir um perú com uma águia, ou 

impedir que uma águia se manifeste, prendendo-a por uma pata ou metendo-a numa 

gaiola; mas o que não faz é que uma águia, tendo uns minutos para voar livremente, 

proceda como um perú. Acredito que nasçam pelo Mundo homens com dotes de 

pensadores, de escritores, de generais, de compositores, de cientistas, de pintores, etc., e 

que não logram manifestar-se por falta de ensejo e de condições materiais; porém, por 

um dedo se conhece o gigante; e, uma vez que se manifestem, ainda que fugidamente, 

hão-de dar breves manifestações de águia, e não de perú. Pelo que sei, levou o Leonardo 

uma vida fácil, com ócios, infinitamente mais fácil que a do Proença, e pôde escrever 

centenas de páginas: pois mostrem-nos uma dúzia onde se revele, não digo um escritor 

brilhante, eloquente, poético, fantasista, etc., etc., mas um autêntico pensador. Teve 

amplas oportunidades de dar indícios de filósofo. Esse filósofo, os discípulos que no-lo 

façam ver, explicando-o em vez de só afirmar que era (como pensador: não digo como 

orador, conversador, satírico, fantasista, etc., etc.) uma águia, exponham-nos uma garra, 

um olho, uma pena, um fragmento de bico que seja da águia. Que digo? Nem tanto 

exijo: mostrem-nos um pedaço de cera com sinais de empolgadura de umas garras de 

águia, e logo concluiremos que passou por ali uma águia. Com as obras do Leonardo 

Coimbra prova-se que foi um eloquente escritor, brilhante, hábil, talentoso, com vasta 

leitura, com fulgurante retórica; em filosofia, porém, um borrador. E é isso, afinal, o que 

agora transluz dos depoimentos dos seus próprios discípulos e admiradores”1036. 

António Sérgio é, assim, um dos autores mais rebatidos pelo Grupo da Filosofia 

Portuguesa. De que modo pensava, então, este grupo para objectar em quase todos os 

sentidos o pensamento do homem dos Ensaios? Ou, através de uma metáfora, porque se 

lhes apresentava António Sérgio como um alvo a abater? Poderíamos escolher diversos 

                                                           
1034 Vf. Ibidem, p. 89. 
1035 Ibidem, p. 92. 
1036 Ibidem, pp. 92-93 
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autores para elucidarmos tal altercação mas optamos por António Quadros1037 porque é 

um pensador que reflecte eximiamente o itinerário de tal movimento e porque critica 

com vigor o nosso ensaísta. 

Na esteira de Luís de Camões, de António Vieira, de Sampaio Bruno1038, de 

Teixeira de Pascoaes, de Jaime Cortesão, de Leonardo Coimbra, de Raul Leal1039, de 

Fernando Pessoa, de José Marinho, de Álvaro Ribeiro1040 e até de Agostinho da Silva, 

António Quadros defende que a nação portuguesa, na sua essência, conceitual e 

objectivamente, é dotada de um eschaton, de uma razão teleológica, que consiste num 

diálogo ou numa dialéctica entre o humano e o divino: “Talvez nenhuma história 

humana, como a portuguesa, em seu esplendor, em seu claro-escuro e em seu negrume, 

seja tão dramaticamente exemplar desta dialéctica”1041. Quadros descreve-nos, então, 

Portugal enquanto Pátria eleita por Deus, destinada a realizar fins universais. Tais 

asserções conduzem-no, inevitavelmente, a postular uma ideia de Deus que, embora não 

se distancie dos postulados de Santo Agostinho1042, por exemplo, não deixa de ser, em 

certo sentido, original e diversa. 

A reflexão acerca de Deus desenvolve-se, portanto, no enquadramento de um 

conjunto de postulados que são caros aos pensadores da filosofia portuguesa e que se 

sintetizam nos seguintes aspectos: o ser divino, para além de ser caracterizado de um 

ponto de vista cristão, agostiniano e orosiano1043, apresenta denominações diversas, ou 

                                                           
1037 António Quadros (1923-1993) foi um escritor e filósofo que sempre esteve ligado ao movimento 
cultural. Fundou o IADE e deixou uma obra imensa: Modernos de Ontem e de Hoje (1947), Introdução a 
Uma Estética Existencial (1954), Crítica e Verdade (1964), O Espírito da Cultura Portuguesa (1967), A 
Arte de Continuar Português (1978), Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista (1982), Portugal Razão e 
Mistério I (1986), Portugal Razão e Mistério II (1987) e Estruturas simbólicas do Imaginário na 
Literatura Portuguesa (1992). 
1038 José Sampaio Bruno (1857-1915) foi um escritor e filósofo portuense. Republicano convicto, esteve 
ligado à fundação de vários jornais libertários. Foi Director da Biblioteca Pública Municipal do Porto. 
Entre outras obras, publicou: Análise da Crença Cristã (1874); A Geração Nova (1886); Notas do Exílio. 
1891-1893 (1893); O Brasil Mental. Esboço crítico (1898); A Ideia de Deus (1902); O Encoberto (1904) 
e A Questão Religiosa (1907). 
1039 Raul Leal (1886-1964) foi um escritor e poeta futurista. Esteve exilado em Paris e foi colaborador da 
revista Orpheu. Entre outros títulos, deixou publicado: A Liberdade Transcendente (1913); Sodoma 
Divinizada: leves reflexões teometafísicas sobre um artigo (1923); Liberdade e Determinismo no Novo 
Espírito Científico (1944) e Sindicalismo Personalista: plano de salvação do mundo (1960). 
1040 Álvaro Ribeiro (1905-1981) foi um escritor e filósofo portuense, fundador do Grupo da Filosofia 
Portuguesa. Deixou escrito: O problema da filosofia portuguesa (1943), Leonardo Coimbra: 
apontamentos de biografia e de bibliografia (1945), Os Positivistas: subsídios para a história da filosofia 
em Portugal (1951), A razão animada: sumário de Antropologia (1957), Escola Formal (1958) e 
Memórias de um Letrado (1977). 
1041 QUADROS, António. Portugal – Razão e Mistério. Livro I, Lisboa: Guimarães Editores, 1999, 2.ª 
ed., p. 22. 
1042 Santo Agostinho de Hipona (354-430). 
1043 Referimo-nos a Paulo Orósio (385-420). Este foi um historiador, teólogo e sacerdote cristão,  
provavelmente natural da região de Bracara Augusta (Braga). Contemporâneo de Santo Agostinho, com 
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seja, é Deus quem tem o poder de inspirar as actividades criadoras de cada povo, 

concedendo a Portugal, curiosamente, a capacidade de realizar projectos áureos. O que 

António Quadros parece defender é que Deus, não obstante apresente qualidades de 

omnipotência, omnisciência, omnipresença, ao mesmo tempo que concede gratuidade e 

liberdade, define-se, igualmente, como alteridade determinista e, quase ao jeito do Deus 

do Antigo Testamento, parcial. Afinal de contas, à semelhança do povo de Israel, parece 

que Portugal é também um povo eleito por Deus. No pensamento do autor de Portugal 

– Razão e Mistério, esta questão emerge, quase logo, sem qualquer mediação: “a cada 

povo é proposto um ideal diferente de realização da humanidade1044... E nem poderia 

ser de outra forma, porque os povos não são iguais, diferem pelo seu composto étnico, 

pela língua que falam, pela estrutura cultural em que se enquadram, pela sua religião ou 

religiões dominantes, pelas vicissitudes da sua história particular, pelo seu sistema de 

ideias, mitos e tendências afectivas, pelo seu ritmo evolutivo segundo um modelo 

próprio embora implícito, aliás adequado à substância específica da sua realidade 

humana e social, enfim pela revelação que a todos os níveis lhes é concedido em sua 

experiência de ser. ¶ Mas no segredo da sua relação com a natureza e o mundo, no 

enigma da sua psicologia, arte, literatura e simbólica ou no mistério da sua cifra divina, 

realizam dentro de si o universal, são microcosmos exemplares da univocidade humana 

versus um eschaton uno e último”1045; “o povo português, formando no conjunto e na 

hierarquia intelectual dos seus estratos a nação portuguesa, teve um projecto, ou melhor, 

guarda nos seus arcanos, no seu inconsciente arcaico, na cifra da sua língua e cultura, na 

sua memória inconsciente, no seu imaginário, no seu pensamento implícito e por vezes 

explícito, um projecto, a que chamamos um projecto áureo de realização da 

humanidade”1046. Se, a priori, António Quadros discorre acerca da propensão particular 

e universal de cada povo, se apela para a diversidade natural de cada um, por outro lado, 

sublinha a universalidade e a pluralidade dos portugueses. Embora todas as nações, em 

si, sejam, plurais, diversas e diferentes, parece que Portugal é mais plural, mais diversa 

e mais diferente do que todas as outras. E só o é porque Deus assim o quis, porque  a ele 

lhe confiou um projecto maior, a saber, purificar a razão humana por meio do Espírito 

                                                                                                                                                                          

quem conviveu e estudou, viajou ainda à Palestina. Além de outros, deixou escrito Histórias contra os 
Pagãos e Consulta ou advertências de Agostinho acerca do erro dos Priscilianistas e dos Origenistas.  
1044 RIBEIRO, Álvaro. Escola Formal. Lisboa: Guimarães Editores, 1958, p. 163. 
1045 QUADROS, António. Portugal – Razão e Mistério. Livro I. 2.ª ed. Lisboa: Guimarães Editores, 1999, 
pp. 16-17. 
1046 Ibidem, p. 17 



279 
 

Santo. Quadros sintetiza a demanda dos lusitanos enquanto epopeia de Deus através do 

homem português, como aventura de Deus na terra1047. 

A partir dos pressupostos que já apontámos, é-nos perfeitamente legítimo 

considerar que António Quadros não os pensou e defendeu a partir do nada. O autor, 

apoiado numa tradição de muitos séculos de filosofia providencialista, teleológica, 

mística e sebástica, escreve, quase ipsis litteris, o mesmo que Camões, Vieira, Pessoa e 

Agostinho da Silva, a seu tempo, escreveram. Nesse sentido, resta-nos analisar o cariz 

desse destino eleito, áureo e providencial. O fundador do jornal 57 descreve-o usando 

adjectivos precisos e, de alguma maneira, peremptórios e significativos: missionário, 

sacrificado, heróico, abismático, promissor, saudoso e esperançoso1048. Embora alguns 

destes adjectivos sejam contrários entre si, revelam, na sua essência, curiosamente, a 

particularidade do ser português, tal como Teixeira de Pascoaes sugere e com o qual 

António Quadros concorda. A peculiaridade do destino dos portugueses resulta do 

decurso plural, multímoda e diferenciado da sua História1049. Quadros atribui-o 

especificamente à influência que São Bernardo de Claraval1050 teve na construção do 

ideal templário que perpassou por todos os principais movimentos de criação e 

renovação de Portugal, desde a iniciativa fundadora de D. Afonso Henriques1051, por 

exemplo, até à empresa dos Descobrimentos; à característica messiânica do 

sebastianismo; à vertente criacionista do saudosismo; e, acima de tudo, ao projecto 

áureo de Portugal que se constitui e se revê integralmente no Culto do Espírito Santo. 

Todos estes aspectos confluem para o estudo da arqueologia da tradição portuguesa; 

para a assunção, por partes daqueles que se reconhecem herdeiros desta gesta, de uma 

missão que não é apenas terreal mas que é também paradisíaca (o fito do templarismo, 

do sebastianismo, do saudosismo ou até mesmo do pentecostismo é, no fundo, o 

estabelecimento da Jerusalém Celeste, do Reino de Deus na Terra; é o regresso às 

                                                           
1047 Vf. Ibidem, p. 39. 
1048 Vf. Ibidem, p. 159. 
1049 PASCOAES, Teixeira de. A Arte de Ser Português. Lisboa: Edições Roger Delraux, 1978, p. 75: 
“Portugal resiste, há oito séculos, ao poder absorvente de Castela. Demonstra este facto que, de todas as 
velhas nacionalidades peninsulares, foi Portugal a dotada com mais força de carácter ou de raça. ¶ E este 
seu carácter, trabalhado depois pela Paisagem, resultou ou nasceu da mais perfeita e harmoniosa fusão 
que, neste canto da Ibéria, se fez do sangue ariano e semita. ¶ Estes dois sangues, equivalendo-se em 
energia transmissora de heranças, deram à raça lusitana as suas próprias qualidades superiores, que, em 
vez de se contradizerem – pelo contrário – se combinaram amorosamente, unificando-se na bela criação 
da alma pátria”. 
1050 Bernardo de Claraval (1090-1153) foi um monge cisterciense francês e um doutor da Igreja que 
fundou a Ordem dos Templários. 
1051 Dom Afonso Henriques (1109-1185), 1.º Rei de Portugal. 
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origens edénicas); para o enaltecimento da filosofia providencialista e, 

consequentemente, para a rejeição do positivismo histórico e do idealismo crítico. 

Quanto se refere ao conceito de Pátria, aponta Quadros que “se a Nação é a 

comunidade natural dos nascidos ou oriundos do mesmo território e se o Estado é a 

expressão política desta comunidade natural, ainda precária, a Pátria é a relação viva, 

profunda, substancial de um povo, não só com uma tradição contínua, transmitida de 

pais para filhos e articulada por laços culturais, políticos e jurídicos, mas também com 

um projecto teleológico original. ¶ Por outras palavras, a Pátria, até etimologicamente, 

não é só a relação de cada um com a terra em que nasceu, é mais do que isso, é a relação 

com a terra dos Pais, com a comunidade dos antepassados, é uma vinculação antes 

humana e familiar do que telúrica ou territorial, implicando, por isso mesmo, desde que 

assumido dinamicamente o conceito, a prospectividade de um movimento para o futuro. 

Terra dos Pais, é necessariamente também a Terra dos Filhos e dos Irmãos. E, nesta 

transmissão amplificante, desenvolve-se um espírito personalizado, um projecto, uma 

teleologia nacional”1052. Ao fim e ao cabo, a Pátria é mais do que um conjunto de 

princípios jurídicos, já que estes são absolutamente frágeis, exteriores e falíveis, 

defensáveis pelas nações e pelos estados para que a ordem, a legalidade e a 

sobrevivência não sejam ameaçadas, para que o estado natural, de barbárie e selvajaria, 

não volte a amedrontar os seres humanos. “Temos de considerar a nossa Pátria como 

um ser espiritual, a quem devemos sacrificar a nossa vida animal e transitória”1053, 

escreve Teixeira de Pascoaes na sua Arte de Ser Português. Para António Quadros, de 

igual modo, a Pátria, rege-se por princípios sagrados e fins superativos1054. Ora, para 

Portugal e para os portugueses, segundo aquilo que pensa, tais princípios e tais fins 

foram ofertados por Deus. Cremos, todavia, que esta questão específica é um dogma e, 

nesse sentido, faz-se necessária uma distinção entre Pátria Real e Pátria Imaginária ou 

Mítica. Por Pátria Real entendemos uma sociedade (enquanto Estado-Nação) que, para 

além de se reger por um conjunto de princípios e sentimentos superiores que prezam a 

sua unicidade, a sua tradição, o seu passado histórico e o seu porvir, acolhe, da mesma 

forma, uma série de categorias que lhe permitem actuar como Pátria moderna, aberta ao 

Mundo e às novidades do seu tempo. Os cidadãos de uma Pátria Real poderão até 

pensar que são seres predestinados a um fim universal e áureo, que são missionários de 

                                                           
1052 QUADROS, António. Portugal – Razão e Mistério. Livro II, Lisboa: Guimarães Editores, 1999, 2.ª 
ed., p. 16. 
1053 PASCOAES, Teixeira de, A Arte de Ser Português, p. 35. 
1054 Vf. QUADROS, António, Portugal – Razão e Mistério, Livro II, p. 17. 
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um Além Reino, mas não terão como descurar os processos históricos nos quais estão 

envolvidos, as matizes sociológicas e culturais que, a todo o instante, se lhes 

apresentam. De outra forma, por Pátria Imaginária ou Mítica compreendemos uma 

ideia de sociedade que se exprime na exaltação constante de princípios superiores e 

divinos, na sublimação de arquétipos messiânicos e proféticos e, simultaneamente, no 

corte com todos os movimentos sociológicos, materialistas, económicos, historicistas, 

progressistas e estrangeirados que naturalmente conduzem as nações para a actualidade 

e para as experiências do seu tempo. Dizemos Imaginária ou Mítica tão-só porque não é 

real e porque sobrevive apenas na imaginação, nas quimeras e nos mitos daqueles que a 

exaltam e nada fazem para que ela se torne real. A ideia de Pátria que António Quadros 

defende é aquela que definimos como Pátria Real, contudo, a partir do momento em 

que o autor de Portugal – Razão e Mistério rejeita um par de princípios que, pela sua 

contemporaneidade, são fundamentais para a vivência das nações no seu dia-a-dia e se 

refugia apenas nos princípios superiores, divinos, predestinados que, supostamente, 

fundamentam a existência e o porvir de Portugal, a ideia de Pátria que acaba por vingar 

nos seus escritos é a Imaginária ou Mítica, que vive somente no seu espírito e que, por 

não se embrenhar na realidade e no contexto da vida contemporânea, nele se estagnará. 

É neste aspecto que a consideramos um dogma, já que os pressupostos em que assenta 

não são passíveis de discussão racional, pertencem à ordem da crença e do mito: “A 

Pátria conquista, se e quando tal sucede, mais do que a frágil e aleatória legalidade 

jurídica, uma legitimidade transcendental, que já não deriva da simples ocupação e 

posse de um território, mas de princípios sagrados e de fins superativos”1055; “Profetas e 

santos, filósofos, sábios e poetas, heróis ou até políticos são os motores da história, não 

porque exprimam forças materiais e sociais, não porque sejam agentes de um jogo de 

interesses económicos e nem sequer porque governem a existência pelo seu 

voluntarismo pessoal, de grupo ou de classe, mas porque se dá neles uma convergência 

da qualidade humana individual com a graça ou com a escolha divinas”1056.  

Todos os aspectos que António Quadros trata na sua obra relativamente à ideia de 

Deus e à noção de Pátria estão intimamente relacionados com a crítica que, desde o 

século XVII1057, se faz a uma suposta estrutura psicológica e cultural do ser português e 

                                                           
1055 Ibidem, p. 17. 
1056 Idem. Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista. II Volume, Lisboa: Guimarães & C.ª Editores, 1983, 
p.10 
1057 No fim do século XVII, surge já um conjunto de textos satíricos contra o pensamento de Padre 
António Vieira relativamente à sua apologia profética, messiânica e sebastianista. 
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que ganhou mais evidência através do polemismo que António Sérgio lhe empregou. Na 

realidade, quando afirmamos que a hermenêutica de Quadros, no que concerne à 

compreensão de uma identidade nacional e à proposta de uma filosofia providencialista, 

depende da crítica que é engendrada por movimentos filosófico-culturais opostos ao 

seu, queremos especificamente dizer que, por um lado, o autor se beneficia de tais 

críticas na medida em que ao esmiuçá-las, salienta os pontos que mais lhe convém e 

esclarece os seus pontos de vista, por outro, porque a doutrina que pretende demonstrar 

só se compreende verdadeiramente na complementaridade do reverso em questão. Desta 

forma, a análise da polémica que António Sérgio erige em torno do sebastianismo, 

trazida a lume, em 1925, nas páginas da Seara Nova, torna-se fundamental por variados 

motivos. O autor de Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista concede demasiada 

importância aos polemismos sergianos, ou seja, tende a qualificá-los como redutores e 

ameaçadores da sobrevivência da lusitanidade. Essa atitude leva-o a considerar que “o 

sebastianismo é um fenómeno com raízes profundas na nossa estrutura cultural. É um 

dado importante da psicologia portuguesa e brasileira. É um tema com fortes 

repercussões, não só na nossa literatura e no nosso pensamento, mas ainda no nosso 

devir histórico. E não pode ser visto unicamente como uma manifestação situada ou 

circunscrita num espaço e num tempo, porque adquire, nos seus assuntores e 

vivenciadores mais qualificados, ressonâncias que o religam à gesta universal do homo 

viator”1058, isto é, mais do que um fenómeno em estrito senso, o sebastianismo parece 

abarcar a essência do ser português. Sem embargo, o ideólogo dos Ensaios permite-nos 

questionar acerca daquilo que está para cá da dimensão mitológica e imaginária do 

movimento sebástico e, ao contrário do que supõe António Quadros, não é algo 

unicamente historicista, sociológico, reducionista e menor. 

Em 1983, no II volume de Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista, o autor 

afirma, logo no início, que “a polémica contra o sebastianismo, tal como foi conduzida, 

sobretudo por António Sérgio, temos de concluir que a sua pontaria errou quase sempre 

o alvo. Foi, em suma, uma campanha ligeira e ao mesmo tempo grosseira, no decurso da 

qual Sérgio manifestou a sua total incapacidade de compreensão de um fenómeno tão 

complexo”1059. Fenómeno esse que António Quadros descreve como “um mito de 

protesto contra o presente decaído e ao mesmo tempo de confiança na salvação futura, 

                                                           
1058 QUADROS, António. Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista. I Volume, Lisboa: Guimarães & C.ª 
Editores, 1982, p. 13. 
1059 Idem, Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista, II Volume, pp. 12-13. 
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mito com raízes fundas no inconsciente colectivo, já não diremos apenas português, mas 

universalmente humano”1060. Na visão deste pensador, o ideólogo seareiro não só não 

compreendeu a natureza, o fundamento e o objectivo do mito sebástico, como, 

igualmente, deturpou a densidade histórica de D. Sebastião1061, acusou o movimento 

sebastianista de falta de originalidade e qualificou os adeptos do sebastianismo de 

“patetas” e “psicopatas”. Mas Quadros vai mais longe quando escreve que “Sérgio 

viveu num mundo de quantidades intermudáveis, de estatísticas que tudo explicam, de 

figuras geométricas rectílineas, de demonstrações matemáticas e de teoremas cujos 

resultados são indiscutíveis, evidentes e universais – sujeitando, pois, a esse ponto de 

vista abstractivo todos os temas que lhe interessou discutir, mudar, reformar. ¶ Foi um 

pensamento essencialmente redutor. Um pensamento constantemente apostado em 

reduzir o complexo ao simples, o enigmático ao claro, o curvilíneo ao rectilíneo, o 

múltiplo e o diverso ao uniforme, o imenso ao mínimo, o espiritual ao material e o 

antropológico ao sociológico. Por isso, polarizou e orientou os desejos obscuros de 

igualização pela mediocridade de uma burguesia desenraizada, céptica e materialista, à 

procura de justificações ou álibis para o seu pragmatismo de curto fôlego”1062. 

António Sérgio, como já sabemos, considerava Teixeira de Pascoaes – um dos 

filósofos inspiradores de António Quadros –, como saudosista, ultramontano e 

lusitanófilo. Aos olhos do seareiro, as correntes e os fundamentos que, em geral, os 

membros d’A Águia defendiam não eram coerentes e aplicáveis ao Portugal do século 

XX: “Não desejo ferir o Pascoaes, certamente, porém julgo-me não só no direito mas 

também no dever de protestar contra o saudosismo, visto que o creio uma tendência 

nociva e contrária à regeneração da vida, da inteligência, da educação e do carácter 

português. O temperamento saudoso (elegíaco, literatesco, voltado para o passado) é 

exactamente o maior defeito de que sofremos. Precisamos das qualidades contrárias de 

senso prático, inteligência lúcida, amor das actividades úteis e da ‘existência de 

comerciantes honrados’ que o Pascoaes estupidamente desdenhou. Precisamos 

exactamente de ser comerciantes honrados (tal era Bach1063, o mais altamente idealista 

de todos os músicos), em lugar do que temos sido: saqueadores, parasitas, fadistas, 

bacharéis inúteis, bandidos desonrados”1064. Se guerreia contra o saudosismo 

                                                           
1060 Ibidem, p. 12. 
1061 Dom Sebastião I de Portugal (1554-1578). Foi o 16.º monarca português e o 7.º da Dinastia de Avis. 
1062 QUADROS, António, Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista, II Volume, p. 16. 
1063 Johann Sebastian Bach (1685-1750) foi um dos maiores compositores alemães. 
1064 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 58. 
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pascoaesiano, contraria, de igual forma, o sebastianismo que, na época, Fernando 

Pessoa já exaltava: “A Renascença, dando-lhe [ao Fernando Pessoa] a honra e o 

privilégio de substituir o seu chefe no artigo de fundo doutrinal, tornava-se solidária 

dessa revivescência do que houve de mais imbecil e decaído no espírito português: o 

desvairamento histérico em que nos deixou Alcácer”1065. Uns tempos depois e, dessa 

vez, em três números da Seara Nova1066, depois dos seus escritos Bosquejo da História 

de Portugal  e O Desejado. Depoimentos de Contemporâneos de D. Sebastião sobre 

este mesmo Rei e sua Jornada de África terem feito furor nos leitores nacionalistas mais 

inflamados, Sérgio polemiza com Carlos Malheiro Dias1067 a propósito da doutrina 

sebástica. Desses escritos e dessa polémica, fica-nos a impressão de que António Sérgio 

não conseguiu destrinçar o D. Sebastião histórico do movimento mítico-saudosista que 

se fundou a seguir ao seu desaparecimento no deserto marroquino1068 e, nesse ponto 

específico, António Quadros tem razão. No entanto, este último relevou todos os 

aspectos negativos que conduziram a tomada do Norte de África, por parte do Rei 

Desejado, ao fracasso e à perda da independência portuguesa. Para o autor de Poesia e 

Filosofia do Mito Sebastianista, à semelhança de Pascoaes, o abismo em que Portugal 

caiu (o Portugal real e histórico), constituiu-se enquanto catarse1069 e permitiu que o 

país se elevasse para uma dimensão superior, espiritual, mítica que transcende qualquer 

queda histórica, objectiva e factual. Ao menosprezar esta vertente a favor de uma outra 

que enaltece apenas a poesia, o romantismo e a mitologia, Quadros também errou e, em 

certa medida, cometeu o mesmo pecado que Sérgio cometera: confundir dimensões que, 

a priori, não podem sequer tocar-se, quanto mais reunir-se. Uma coisa é filosofar a 

propósito daquilo que é misterioso, simbólico, enigmático, arquetipal, inefável, 

essencial e mitológico, – Quadros considera que “não é uma actividade menos 
                                                           
1065 Ibidem, p. 35. 
1066 SÉRGIO, António. Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado. Seara Nova. 
Lisboa, n.º 43, 15 de Março de 1925, pp. 123-130; SÉRGIO, António. Tréplica a Carlos Malheiro Dias 
Sobre a Questão do Desejado (Continuação). Seara Nova. Lisboa, n.º 44, Abril de 1925, pp. 153-158; 
SÉRGIO, António. Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado (Conclusão). Seara 
Nova. Lisboa, n.os 45-46, Maio de 1925, pp. 173-177. 
1067 Carlos Malheiro Dias (1875-1941) foi um escritor e jornalista portuense que se dedicou tanto ao 
romance quanto à historiografia. Viveu entre Portugal e o Brasil. Deixou publicado: A Mulata (1896), Os 
Teles de Albergaria (1901), A Vencida (1907), Inimigos (1913) e A Esperança e a Morte (1919). 
1068 SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado, p. 124: “Pelo que 
toca a compreender heróis, direi que tendo estudado um pouco a história geral da humanidade, houve até 
hoje SÓ UM que não consegui compreender: o Desejado, – o mais admirável herói da História, segundo 
disse ao seu discurso. É que, quanto a mim, não basta a tesura e o furor brigão – para ser herói. Se assim 
fosse, iria buscá-los aos redondéis e às vielas da Mouraria”. 
1069 PASCOAES, Teixeira de, A Arte de Ser Português, p. 139: “Se a nossa grandeza morreu 
materialmente, foi para ressurgir em espírito. O Sebastianismo, sendo a expressão mítica da nossa dor, é, 
já, em sombra nocturna, o futuro sol da Renascença.” 
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racionalista pensar a saudade ou o mito, do que pensar a sensação ou a percepção”1070 -

outra é confundir ou misturar dimensões, como se cada uma pudesse influir 

categorialmente na outra. Tanto António Sérgio como António Quadros não 

conseguiram distinguir os erros do D. Sebastião histórico do romantismo do D. 

Sebastião mitológico, por exemplo. Ora, o âmago da polémica reside precisamente aqui. 

Sérgio, enquanto defensor do racionalismo e do idealismo crítico, denuncia os 

malefícios que foram impregnados à educação dos portugueses por via de uma 

exaltação messiânica, profética, romântica e saudosista da historiografia lusitana e que, 

no seu entender, conduziram Portugal para a inércia, para o atraso social e cultural, para 

o conservadorismo, para a pequenez mental: “Tudo rapaziadas! Quando haverá aqui 

cultura a sério? Quando deixará de tripudiar, contra o bom senso e o Espírito Crítico, –

essa mentalidade pré-crítica, que domina em Portugal?”1071; “Insisti na controvérsia, 

porque no âmago de tudo isto (além do problema moral de agora, a que me referi na 

Carta-prefácio) há o problema maior da Grei: a luta para a ressurreição do Espírito 

Crítico, – ausente desta pobre terra desde a era do Seiscentismo, que converteu o nosso 

país... no reino que foi cantado em O Reino da Estupidez. Sim, a REFORMA DA 

MENTALIDADE: para nós-outros, portugueses, é esse o problema fubdamental”1072. 

Por sua vez, António Quadros, e todo o movimento da filosofia portuguesa, consideram 

que Portugal é detentor de um projecto áureo, universal e congregador para toda a 

humanidade e que, por esses motivos, não poderá ater-se somente àquilo que é 

temporal, contemporâneo, progressista, mas, acima de tudo, àquilo que extrapola este 

patamar e se ocupa do mito, dos símbolos, dos arquétipos e das formas. Contudo, 

Quadros não é totalmente justo com Sérgio quando afirma que o ilustre seareiro 

“adoptou desde o princípio e como princípio o modelo matemático-geométrico da 

realidade sociocultural e humana, em detrimento do modelo biológico. Foi um clássico 

e um anti-barroco. Mas foi um clássico maniqueísta, ao contrário dos Gregos, que 

reverenciavam ao mesmo tempo Apolo e Dionisos, Atena e Deméter, a Filosofia e os 

Mistérios, a Ordem Dórica e a Tragédia. ¶ Ignorando a exuberância multímoda e 

sinuosa do impulso dionisíaco, passando ao lado do mistério do ser, da natureza e do 

homem”1073. Como sabemos, António Sérgio foi um opositor do materialismo em estrito 

                                                           
1070 QUADROS, António, Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista, II Volume, p. 25. 
1071 SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado (Conclusão), p. 
173. 
1072 Ibidem, p. 177. 
1073 QUADROS, António, Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista, II Volume, pp. 15-16. 
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senso; condenou a separação que comummente se faz entre razão e sentimento / 

emotividade1074; e defendeu a existência e a inefabilidade dos mistérios1075. 

O drama entre Sérgio e Quadros, entre Sérgio e o Grupo da Filosofia Portuguesa, 

centra-se, afinal, numa questão muito simples: a interpretação da História de 

Portugal1076. Cada um achava que o outro a andava a contar mal1077. Para o ideólogo dos 

Ensaios, naquilo que era fundamental para o progresso da nação, os portugueses foram 

uns piratas, uns parasitas e uns fadistas (muitas vezes porque eram governados por 

fanfarrões e mentecaptos), por seu lado, para o autor de Portugal – Razão e Mistério e 

para o grupo ideológico do qual descendia, os portugueses foram uns heróis e uns semi-

deuses (António Nobre dizia que o D. Sebastião era o mais admirável herói da História). 

Ambas as leituras carecem, naturalmente, de mediações mas, por outro lado, revelam as 

duas teorias que, praticamente desde o século XVII, têm contrastado na historiografia 

portuguesa1078. Sem pretendermos atenuar as dissemelhanças sociológicas, políticas, 

                                                           
1074 SÉRGIO, António, Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, de Antero de 
Quental, p. 142: “Separar o sentimento da inteligência ou o facto da ideia, é uma ilusão na vida e um erro 
na especulação. O próprio trabalho científico pressupõe um amor e um ideal, ainda que mascarado ou 
inconsciente. Fazer ciência não é só especular, mas sentir, actuar, produzir”. 
1075 Ibidem, p. 142: “O ser humano tem raízes numa camada obscura pela qual comunica com o Universo, 
- e à medida que caminha, aprofunda e se desenvolve, a ciência entranha no pensamento, com mais 
imponência e com mais força, a grandiosa impressão do misterioso. Percebemos que o que a nossa mão 
toca é nada, ou quase nada, em relação à estonteadora riqueza da existência. Em nós mesmos palpita um 
mundo muito maior do que imaginamos, pulsações para nós inconscientes, mas conscientes porventura 
em si”. 
1076 Haverá, com certeza, outras divergências do ponto de vista ideológico, político e filosófico mas 
aquela que se apresenta estrutural está relacionada com a hermenêutica da História de Portugal. Já em 
1914, na polémica entre Sérgio e Pascoaes, essa questão era latente e flagrante. PASCOAES, Teixeira, 
Última Carta?, p. 137: “Peço-lhe, enfim, que acalme um pouco o seu ódio às Descobertas, ao génio 
aventureiro. Lembre-se de que o Brasil é hoje e desde muito tempo, a causa principal da nossa existência 
A paisagem portuguesa é muito bela; mas os seus campos são de terra pobre... (...) Temos de emigrar, 
meu caro António Sérgio. E esta visão fatal do destino, tornou-se na alma portuguesa em génio de 
aventura; deu-lhe velas para navegar em busca de outras regiões mais felizes... Um belo dia, aportámos ao 
Brasil. E quando Pedro Álvares Cabral pôs pé em terra americana, firmou com o tacão da bota a nossa 
existência futura. De resto, isso a que António Sérgio chama energia caçadora e aventureira foi uma 
forma natural, de acordo com o tempo, com o instante histórico, da actividade europeia. Enquanto nós 
conquistávamos a Índia para a vida mundial, os seus ingleses, franceses, holandeses, etc., conquistavam 
navios mercantes para exlusiva riqueza das suas pessoas. (...) Tudo teve a sua época e o seu valor”; 
SÉRGIO, António, Explicações Necessárias do Homem da Espada de Pau ao Arcanjo da Espada dum 
Relâmpago, p. 171: “A sua fantasia de poeta, quando escreve sobre história, é que é uma gentil criancinha 
que dorme e sonha: –sonhos maravilhosos de criancinha...”. 
1077 Já em 1924 e em 1925, Carlos Malheiro Dias, referindo-se a António Sérgio, expunha que “hoje, 
como dantes, a história portuguesa, manancial de ensinamentos edificantes, fonte de juvencia da nossa fé, 
anda mal contada pelos que, destituídos de sensibilidade, cuidam entendê-la aplicando-lhe apenas os 
processos da análise racionalista, que não podem suprir, na sua agudeza, o dom do sentimento, tão certo é 
que o calor penetra mais fundo do que a luz” (SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre 
a Questão do Desejado, p. 123). 
1078 Por mais que Sérgio tente manter-se imparcial na narração da História de Portugal, o certo é que nem 
sempre o consegue: “13.º ponto. Que parece que tive uma questão pessoal com o Desejado. ¶ Também 
parece que Herculano teve uma questão pessoal com o Piedoso; Mommsen, com Cícero; Oliveira 
Martins, com os jesuítas; Taine, com os jacobinos; o meu Amigo, com os mercadores do après-guerre; e 
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filosóficas e educativas que luziam nessas duas posturas, o facto é que o modo como 

cada uma delas se relacionava e compreendia Portugal era visceralmente oposta e não 

aceitava o que se lhe apresentava diferente. Uma era o estopim da outra. Talvez por isso 

sejamos levados a acreditar que, para além da abissalidade intelectual, existisse um 

outro aspecto, de uma  ordem mais íntima e profunda (visceral até), que adensava ainda 

mais os seus contrastes1079. O que notamos, no entanto, é que António Sérgio, passadas 

as polémicas em que se envolvia, tendia a esquecê-las e a valorizar apenas o que 

necessitava de ser valorizado. Lá porque polemicou com Pascoaes, não significava que 

lhe sentisse ódio, muito pelo contrário, tal como demonstrou na pública homenagem 

que, em 1951, foi feita ao poeta de Amarante1080. Por sua vez, já não podemos afirmar o 

mesmo em relação às posturas do outro lado. Os homens do Grupo da Filosofia 

Portuguesa têm-se inclinado a pisar e a repisar o pensamento de Sérgio, a eternizar um 

conflito filosófico-cultural que nem sequer propriamente lhes pertence. Há muito que se 

dedicam a repetir questões equívocas. Se, decerto, os assuntos que animavam a 

intelectualidade da primeira metade do século XX estão, praticamente, na ordem dos 

nossos dias, basta para isso citarmos a dicotomia nacionalismo/europeísmo, de outra 

maneira, é mais do que tempo de se superar os conceitos cristalizados e de se propor um 

passo para além das divergências conceptuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

também parece que toda gente teve questões pessoais com Nero, com Judas, com Calígula, com 
Tamerlão. Por outro lado, parece que toda a gente teve amizade pessoal com Buda, Aristides, Marco 
Aurélio, São Francisco de Assis. (...) 15.º ponto. O sentimento no historiador. A imparcialidade no 
historiador. A Carta-prefácio do Desejado (como nela própria declarei) não era uma obra de historiador, 
mas a defesa da minha pessoa contra os ataques de Malheiro Dias. Ainda assim, a repulsão que aí mostrei 
pela pessoa do Desejado, dado por hipóteses que tenha exagero, é muito menos excessiva que a adoração 
de Malheiro Dias, ou a de Antero de Figueiredo” (SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias 
Sobre a Questão do Desejado, p. 127). 
1079 Carlos Malheiro Dias chegou, inclusivamente, a chamar Sérgio de pedante, presunçoso, 
megalomaníaco, galhofeiro insultador de heróis, desleal, tendencioso, desaustinado e sofista (vf. 
SÉRGIO, António, Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado, p. 124). 
1080 Segundo se conta, Teixeira de Pascoaes sentiu-se muito melindrado com as afrontações que Sérgio 
lhe infligiu a si e ao saudosismo. Inclusivamente, parece que jamais o perdou por isso. 
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4.6 – O projecto seareiro de António Sérgio 

 

Fechamos esta tese com um sub-capítulo dedicado propositadamente ao projecto 

seareiro de António Sérgio. A sua participação na revista Seara Nova revela-se como 

corolário do plano reformativo que, desde o início da década de 10, tentou implementar 

em Portugal. Primeiro através da revista Serões1081 (1911) e depois por meio da revista 

Pela Grei1082 (1918/1919). Já para não referirmos a sua associação ao movimento da 

Renascença Portuguesa, cujo propósito inicial era também dessa índole. Não fossem as 

suas divergências com Teixeira de Pascoaes e com o grupo do Porto quanto ao 

encaminhamento dado a tal projecto (a estética saudosista não o interessava 

minimanente), Sérgio teria continuado a usar A Águia como tribuna para a propagação 

da sua Reforma da Mentalidade. Ainda assim, Sérgio reconhece que a sua colaboração 

na Renascença Portuguesa não foi de pouca monta no que diz respeito ao seu 

apostolado cívico: “Entrando, pois, para a «Renascença Portuguesa», propunha-me 

trabalhar pela minha ideia: a de dar às novas instituições do País um bom conteúdo de 

reformação positiva, de carácter educativo e económico-social, substituindo o 

republicanismo emocional e romântico (instintivo, exteriorista, e de expansão, ou 

centrífugo) por uma boa democracia, reformadora e concreta, – isto é, por um regime 

cultural de auto-domínio e auto-crítica, de interioridade centrípeta, de disciplinação 

                                                           
1081 António Sérgio passa a assinar a direcção literária da revista Serões (esta havia sido fundada em 
1901) a partir de Janeiro de 1911 (no n.º 67). A sua colaboração estender-se-á até Dezembro desse ano, 
quando a publicação chega ao fim. Não se lhe conhece nenhuma colaboração assinada. 
1082 A revista Pela Grei, dirigida por António Sérgio, entre 1918 e 1919, era o órgão da Liga de Acção 
Nacional (que tinha sido fundada em Fevereiro de 1918) e tinha como subtítulo “Revista para o 
Ressurgimento Nacional pela Formação e Intervenção de uma Política Consciente”. Os principais 
articulistas eram: António Sérgio, Ezequiel de Campos, Francisco Reis Santos, Raul Proença, A. Reis 
Machado (este era também o secretário da revista), Pedro José da Cunha, Francisco da Silva Teles e 
Constantino José dos Santos. No primeiro número da revista, Sérgio escrevia assim: “Pela Grei, quer 
dizer: pela Nação, pelo Povo, pela Comunidade portuguesa; a Grei não é só a colecção, ou uma colecção 
de indivíduos que falam a nossa língua e vivem sob o governo do Estado português, na metrópole e fora 
dela, desde Macau ao Brasil e desde Timor às Sandwich; a Grei é sobretudo essa grande família quando 
considerada no aspecto moral que faz dela um todo, com sentimentos, ideias e aspirações comuns; é até a 
consciência social de cada um dos seus indivíduos, na medida em que ele sente o bem e o mal da 
comunidade, se regozija com as suas venturas, se indigna contra os vícios e contra os erros causadores das 
suas desgraças, e é um representante e um porta-voz sincero dessas ideias, desejos, sentimentos, 
aspirações. (...) Trabalhar pois pela Grei é trabalhar pela consciência de comunidade e pelo interesse da 
comunidade, e, subsidiariamente, contra todos os sentimentos e acções que traem o interesse da 
comunidade; trabalhar pela Grei é trabalhar por nós próprios, visto que as ideias, os desejos e os 
sentimentos sociais são uma parte integrante da consciência do indivíduo, e que a sua vida está 
dependente, no material e no moral, de todas as manifestações e alternativas da grei a que pertence; 
trabalhar pela Grei é trabalhar pelo Povo, na acepção espiritual e compreensiva desta palavra, em que nos 
incluímos todos nós” (SÉRGIO, António. Do intuito e natureza desta Revista. Pela Grei. Revista para o 
Ressurgimento Nacional pela Formação e Intervenção de uma Política Consciente. N.º 1, Lisboa: Oficina 
do Anuário Comercial, 1918, pp. 1-2). 
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racional, animado de reforma económica”1083. É, portanto, na Seara Nova, a partir de 

1923, quando passa a integrar os corpos directivos da revista, que Sérgio usufrui das 

melhores condições para divulgar as suas finalidades pedagogistas, culturais e 

económicas1084. A Seara será o órgão usado pelas vozes de quem, como ele, acreditava 

na transformação do seu país: “O que eu vos peço, porém, não é somente que sejais 

estóicos; não é somente o aperfeiçoamento próprio: mas que metais o dorso a uma 

maior empresa – muito maior, – que é a regeneração de Portugal”1085. 

O primeiro número da revista Seara Nova vem a lume no dia 15 de Outubro de 

1921 e traz estampado na sua capa o seguinte corpo directivo: Raul Proença, Aquilino 

Ribeiro1086, Raul Brandão1087, Augusto Casimiro, António Faria de Vasconcelos1088, 

José de Azeredo Perdigão1089, António Ferreira de Macedo1090, Francisco António 

Correia1091, Luís da Câmara Reis1092 e Jaime Zuzarte Cortesão. O objectivo fundamental 

destes homens consisitia em imprimir 

“Clareza de entendimento e disciplina de ideias. 

                                                           
1083 SÉRGIO, António, Sobre a minha colaboração na obra da “Renascença Portuguesa”, p. 118. 
1084 Ibidem, pp. 121-122: “No que toca à propaganda para um conteúdo económico (com mira a um 
trabalho de rendimento máximo para elevação do nível do nosso povo e a uma maior justiça na 
distribuição da riqueza), que cumpria dar à nossa recente República e que faltara por completo nas 
concepções dos tribunos, – fi-la mais tarde em duas outras revistas (a Pela Grei e a Seara) e no prefácio e 
notas a que deu ensejo a compilação da Antologia dos Economistas Portugueses”. 
1085 Idem, Cartas Leves sobre Temas Graves – Aos Jovens “Seareiros” de Coimbra, Sobre a Maneira de 
Lidar com os Inimigos da Luz e da Razão, p. 293. 
1086 Aquilino Ribeiro (1885-1963) foi um professor e escritor com uma forte veia revolucionária (por 
conta disso, esteve preso várias vezes). As suas obras mais emblemáticas são: Terras do Demo (1919), 
Andam Faunos pelos Bosques (1926), O Homem Que Matou o Diabo (1930), A Casa Grande de 
Romarigães (1957) e O Romance da Raposa (1959). 
1087 Raul Brandão (1867-1930) foi um jornalista e escritor portuense que deixou publicada uma obra 
imensa. Destacam-se Os Pobres (1906), Húmus (1917), Os Pescadores (1923), As Ilhas 
Desconhecidas (1926) e Jesus Cristo em Lisboa (1927), em colaboração com Teixeira de Pascoaes. 
1088 António Faria de Vasconcelos (1880-1939) foi um professor e pedagogo que se formou em Bruxelas e 
em Genebra, chegando a ser aluno de Claparède, no Instituto Jean-Jacques Rousseau. Foi docente na 
Faculdade de Letras de Lisboa. Deixou publicado: As características da educação contemporânea (1921), 
Bases para a solução dos problemas da educação nacional (1921), Ensaio sobre a psicologia da intuição 
(1922), Lições de Psicologia: Curso professado na Faculdade de Letras (1924), Problemas escolares 
(1934) e Para observar as crianças (1939). 
1089 José de Azeredo Perdigão (1893-1993) foi um advogado que se destacou, na Seara, pelos seus 
comentários políticos. Em 1942, tornou-se acessor jurídico de Calouste Gulbenkian e tal relação revelou-
se fundamental para que o filantropo e milionário arménio quisesse erguer, em Portugal, uma Fundação 
que viesse a albergar a sua imensa colecção de arte. Foi, durante 37 anos, o presidente da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
1090 António Ferreira de Macedo (1887-1959) foi um professor e matemático que esteve nas origens da 
fundação da Universidade Popular. Fez parte do Grupo da Biblioteca Nacional e, em 1945, aderiu ao 
Movimento de Unidade Democrática (MUD). 
1091 Francisco António Correia (1877-1938) foi professor do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e 
exerceu igualmente funções na diplomacia e nas relações externas. Foi Ministro dos Negócios 
Estrangeiros (1920) e das Finanças (1921). Em 1926, adere à Ditadura militar. 
1092 Luís da Câmara Reis (1885-1961), ou Luís da Câmara Reys, foi um jornalista e professor que, no 
projecto seareiro, teve uma importância enorme nos planos cultural e pedagógico. 
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Abandono de todos os exclusivismos. 

Amor da realidade, na sua expressão total e profunda. 

Poder de sugestão e de sedução intelectual. 

Uma dedicação sem limites pelos interesses gerais. 

O mais absoluto escrúpulo profissional. 

O amor supremo da verdade – fonte de todas as virtudes. 

O desprezo absoluto da mentira – fonte de todos os vícios. 

O amor da acção – e das ideias, unicamente como instrumentos e finalidades da 

acção. 

Vontade enérgica e decidida aos esforços mais violentos e heróicos. 

Desprezo completo de todo o medo do ridículo. 

E audácia, audácia invencível!”1093 

A revista, cuja expressão maior se reflectia na sua acção doutrinal e crítica, visava 

ainda chamar a atenção dos republicanos para o avanço desmesurado do partido 

integralista sob as cabeças dos mais jovens, tal como Raul Sangreman Proença alertava 

no primeiro número: “Como os senhores estão cegos! Pois não viram ainda que o facto 

que mais compromete a existência da República é o alastramento das ideias 

monárquico-integralistas entre a mocidade das escolas, e que esse facto se deve à 

absoluta inanidade mental do regime?! A juventude escolar apega-se à ideologia 

monárquica porque não encontra, no terreno dos factos, senão uma República 

monstruosa, e no terreno dos princípios a completa ausência duma ideologia republicana 

de reconstrução e revolução. Os integralistas têm vivido, pura e simplesmente, da 

inanição mental do regime. Não é a força política das suas doutrinas ou a importância 

real dos seus homens que explicam o triunfo do snobismo azul-e-branco”1094. Apesar de 

se considerarem essencialmente “poetas militantes, críticos militantes, economistas e 

pedagogos militantes”1095, o certo é que a dimensão política não estava arredada dos 

seus propósitos. A bem da verdade, preocupava-os o desmoronamento da República e o 

adensamento dos movimentos monárquico-integralistas. A Seara Nova surge, em certa 

medida, para denunciar esse facto e para travar as investidas daqueles que, como 

                                                           
1093 O QUE NOS É NECESSÁRIO. Seara Nova, Lisboa, n.° 1, 15 de Outubro de 1921, p. 9. 
1094 PROENÇA, Raul. A Seara Nova e certos republicanos. Seara Nova, Lisboa, n.° 1, 15 de Outubro de 
1921, p. 6. 
1095 EDITORIAL. Seara Nova. Lisboa, n.° 1, 15 de Outubro de 1921, p. 1. 
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António Sardinha1096, Alberto de Monsaraz1097 e Hipólito Raposo1098, agiam, em 

Portugal, segundo as ideias de Charles Maurras1099 e do jornal Action Française. 

Contudo, a Seara não era um partido político, tinha, ao revés, ambições sociais e 

culturais: “Sendo nosso intento contribuir para que se renove completamente a política 

portuguesa, porque não somos um partido político? Não seria essa a maneira mais 

directa e eficaz de exercer uma influência positiva sobre a sociedade portuguesa? ¶ Esta 

pergunta (...) requer uma resposta categórica; e por isso este artigo. ¶ Não somos, em 

primeiro lugar, um partido político porque a nossa acção não pretende limitar-se à 

simples esfera política. Para além dela vemos toda a vida da nação nas suas actividades 

essenciais; e à renovação dessas actividades nos consagramos. É preciso que duma vez 

para sempre, se deixe de ver no político o bode expiatório de todas as desgraças 

nacionais. É em todas as modalidades da vida portuguesa que devemos encontrar o 

vírus profundo da nossa degeneração. Cada um de nós, no círculo das suas actividades 

próprias (quer sejamos empregados públicos, professores, militares, industriais ou 

agricultores), tem manifestado essa mesma ausência de capacidade criadora e de 

subordinação aos interesses gerais que tão de boamente assacamos aos nossos políticos. 

Simples órgãos de correlação, os políticos não podem elevar-se acima das condições 

gerais de actividade e da mentalidade nacional. Simples função de correlação, a função 

política não pode ser a única que haja a modificar e corrigir. Há, pois, que agir sobre 

todos os tecidos do corpo colectivo, que modificar todas as funções desse corpo. E 

sobretudo que modificar aquele organismo que está destinado a exercer sobre todos os 

outros uma acção directiva: numa palavra, que reformar a estrutura espiritual, a forma 

da mentalidade da elite portuguesa, tão certo é que têm sido os vícios mentais dos 

portugueses os seus piores inimigos. ¶ A nossa empresa é, pois, cumpre vê-lo a toda a 

luz, extremamente ambiciosa. Não podemos ser um simples partido político, porque a 

nossa missão social excede o campo de acção de todo e qualquer partido político”1100. 

                                                           
1096 António Sardinha (1887-1925) foi um poeta e político que se dedicou à divulgação do Integralismo 
Lusitano. 
1097 Alberto de Monsaraz (1889-1959) foi um poeta e político monárquico, membro do Integralismo 
Lusitano. 
1098 Hipólito Raposo (1855-1953) foi um advogado, escritor e político monárquico que se destacou como 
dirigente do Integralismo Lusitano. 
1099 Charles Maurras (1868-1952) foi um poeta e jornalista monárquico francês que fundou e dirigiu o 
jornal Action Française (este defendia o nacionalismo integral e o anti-semitismo). 
1100 PROENÇA, Raul. Porque não somos um partido político. Seara Nova, Lisboa, n.° 2, 5 de Novembro 
de 1921, p. 48. 
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Em última análise, Proença acreditava que o grupo da Seara Nova ainda podia salvar a 

República1101. 

É, portanto, com a meta de reavivar a república portuguesa que esse grupo de 

poetas e críticos militantes se reune, em Lisboa (sobretudo na Biblioteca Nacional) e no 

Coimbrão (na casa que José das Neves Leal1102 tinha perto de Leiria), durante o ano de 

1921 (embora os encontros já durassem praticamente há dois anos – a situação 

abismática em que Portugal se encontrava preocupava estes intelectuais desde 1919). 

Nessas reuniões é criado o grupo da Seara Nova e o órgão que lhe viria a dar expressão 

e visibilidade: “Nasceu de uma reunião na Biblioteca Nacional, no Gabinete do 

Director, onde me encontrei a convite de Raul Brandão, Raul Proença, Aquilino 

Ribeiro, Ferreira de Macedo e Jaime Cortesão. Foi cerca do ano de 1920. Apareci ali 

sem saber qual era o fim da reunião. Pouco depois conhecia-o: era o de elaborar um 

programa de acção política e social, um programa mínimo de realizações nacionais, em 

que pudessem colaborar todos os elementos sinceros e sãos da sociedade (...) O pequeno 

grupo inicial alargou o âmbito da sua acção, empregando vários elementos à esquerda e 

à direita. Deste modo se trabalhou durante alguns meses. Foi difícil e lenta esta acção. 

Atingiu-se a concretização de um certo número de ideias e normas e fez-se a eliminação 

dos que, por incompreensão ou interesse, não eram desejáveis ou não desejavam 

comprometer-se, o que vinha a dar ao mesmo (...) Um dia, os elementos afins reuniram 

novamente e decidiram fundar uma revista de doutrina e crítica e organizar uma secção 

editorial, cuja base comercial foi a Empresa de Publicidade Seara Nova, constituída em 

Maio de 1921, com sede na Rua António Maria Cardoso, 26. Os corpos gerentes da 

empresa eram constituídos por Ferreira de Macedo – substituído em 1923 pelo Capitão 

                                                           
1101 Idem, A Seara Nova e certos republicanos, p. 6: “(...) os srs. são homens práticos. Pensam apenas em 
defender o regime com as metralhadoras da guarda republicana. Mas ai, srs. homens práticos! a juventude 
académica (que será amanhã a classe dirigente do país) não a podem os srs. conquistar por esses 
processos marciais. Não é essa a maneira de vencer o Espírito. E se isto continuasse (que não continua 
porque o não queremos) veriam como chegaria uma ocasião em que não tinham quem pôr na guarda... 
senão alferes partidários do Monsaraz e do Raposinho. E então para que serviria ao regime a guarda 
republicana? ¶ No seu superior espírito prático (que assim se chama à maior estreiteza de espírito e ao 
maior afastamento das verdadeiras realidades que se pode conceber), os srs. imaginam que, nas 
democracias, o papel dos intelectuais é inteiramente nulo, e o que importa praticamente para sua defesa é 
uma metralhadorazinha perfeita. Limpem as mãos ao seu excelentíssimo espírito prático, excelentíssimos 
cavalheiros! E de aqui a dez ou quinze anos espantem-se por tão conspícua perspicácia ter servido apenas 
para pôr as metralhadoras mais perfeitas nas mãos dos mais perfeitos anti-republicanos. ¶ Os srs. troçam 
de nós. Os srs. não dão valor a poetas, a escritores, a pedagogos... Literatura, utopias! Quando 
reconhecerão afinal os srs. que seremos nós, só nós, que salvaremos a República?”. 
1102 José das Neves Leal foi um ilustre homem das letras. Amigo de Aquilino Ribeiro (é àquele que o 
escritor dedica o seu romance Batalha sem fim), foi na sua casa do Coimbrão que aconteceu uma das 
principais reuniões, em 1921, para a criação da Seara Nova. Nos primórdios da revista, pertenceu ao seu 
Conselho Fiscal. 
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Fernandes Duarte1103 –, Jaime Cortesão e Luís Câmara Reis (Direcção), Faria de 

Vasconcelos, António Tomás Conceição Silva1104 e Rodrigo Caeiro Vieira (Mesa da 

Assembleia Geral), João de Araújo Morais1105, João Maria Sant'Iago Prezado1106 e José 

das Neves Leal (Conselho Fiscal). Foi baptizada por Aquilino, que sugeriu a primeira 

palavra (Seara) e por mim, que a completei com a segunda (Nova)”1107. 

Em 1921, António Sérgio não participa da fundação da Seara Nova porque estava 

no Brasil. Mas, para além disso, em carta ao seu compadre Proença, confessa que não se 

sente capaz de participar no periódico por motivos de desgaste psicológico: “Não me 

sinto igualmente capaz de colaborar na Seara Nova. Há mais de um ano que não penso, 

não leio, não escrevo. Os negócios absorvem-me e matam-me. Tenho muita pena de me 

sentir assim, imprestável. Aliás, habituei-me ao estado de espírito da Resignação. (...) 

Repito-lhe que me desgosta imenso não poder ser um colaborador assíduo da revista e 

um companheiro do «grupo da Biblioteca» (como sei que já lhe chamam)”1108. Contudo, 

depois de ter deixado o Rio de Janeiro, em 1922, e de ter descansado o espírito por 

algum tempo na Floresta Negra1109, regressa a Portugal e embrenha-se totalmente no 

universo da Seara Nova. Publica o seu primeiro artigo no n.º 21 da revista 

(correspondente aos meses de Fevereiro e Março de 1923) – “O problema da instrução 

religiosa nas escolas particulares” – e passa a integrar os corpos directivos a partir de 

Abril. Desde então até 19391110, a Seara será o seu palanque privilegiado, será o meio 

principal pelo qual divulga o seu apostolado cívico e crítico. No Verão de 1923, tal 

como evidencia numa das suas missivas, o seu envolvimento na concepção e 

idealização da revista já é imenso: “Quanto à Seara, rogo-lhes a si e ao Jaime [Cortesão] 

                                                           
1103 Fernandes Duarte foi um militar que esteve ligado, em 1910, à sociedade “Carbonária Portugália”. 
1104 António Tomás da Conceição Silva (1869-1958) foi professor e pintor e um dos fundadores da 
Sociedade Nacional de Belas Artes. Pertenceu à Maçonaria portuguesa. 
1105 João de Araújo Morais foi um escritor e editor (Livraria Moraes). Publicou, em 1930, o Catálogo do 
Gabinete de Leitura Portuguesa. 
1106 João Maria de Santiago Prezado (1883-1971) foi um poeta e escritor figueirense. Colaborou n’A 
Águia, na Atlântida e na Seara Nova. Foi um fervoroso republicano e democrata. Deixou publicado: 
Primeiros Versos (1902), Entre a Folhagem (1924) e Halo do Equinócio (1959). 
1107 REIS, Luís da Câmara. Entrevista. Primeiro de Janeiro. 1937. 
1108 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 156. 
1109 Ibidem, pp. 162-163: “Não posso dar-lhe notícias do Reich. Do vale em que se aninha St. Blasien não 
se avista a Alemanha. É uma vilazinha perdida numa ruga da floresta e pejada de estrangeiros: suecos, 
holandeses, americanos, russos, búlgaros, gregos, georgianos, etc. A gente estabelecida na terra é 
amabilíssima, bem encarada, ainda que não falemos senão francês e declaremos a nossa nacionalidade de 
lusitanos. Não sei se será assim por toda a Germânia. (...) Da paisagem só lobrigo a especial desta região. 
A floresta, imensa e compacta, é toda de pinheiros negros, esguios, tesos, apertados uns aos outros (...). O 
que se vê antes de chegar até aqui faz lembrar no aspecto da terra, a França: fertilidade, água, trabalho 
agrícola, que tanto contrasta com o estéril e pedregoso e seco da nossa terra e de Castela”. 
1110 Depois de Junho de 1939, quando se demite da co-direcção da revista, apenas nela escreverá mais 
cinco vezes (uma em 1947, duas em 1951 e mais duas em 1956). 
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que pensem na constituição do n.º 27, que deve sair próximo do 5 de Outubro e posse 

do novo presidente. Não seria oportunidade de apresentarmos um número sistemático, 

dizendo o que desejamos que se faça sob a nova presidência? Resgataríamos assim o 

desastre do n.º 26, que vai sair. ¶ Quando o Câmara Reys me apresentou o seu plano do 

n.º 26, protestei. Todo, ou quase todo, literário (...). Ponderei que estamos agora no 

período agudo da crise; que temos a trapalhada financeira já sensibilíssima a todos; que 

os ministros da Finança e da Agricultura estão apresentando reformas; que se fala em 

governo nacional mal o novo presidente tome posse; que vários jornais apontaram o 

grupo Seara Nova para entrar nesse governo1111: – que não era pois momento de 

divagarmos nas puras belas-letras, e que devíamos mostrar-nos atentos, ou pelo menos, 

acordados. Escrevi, pois imediatamente ao Ezequiel [de Campos] a pedir um artigo e 

um eco sobre o novo regime cerealífero, e roguei ao C. Reys e ao [José Rodrigues] 

Miguéis1112 que telefonassem ao Quirino1113 [de Jesus] a pedir uma página sobre o 

aspecto actual do problema financeiro. Ezequiel enviou logo os artigos, há mais de 15 

dias. Câmara Reys escreve-me ontem a dizer que não inclui Ezequiel nem Quirino, e 

fazendo nestes termos a apologia do número literário”1114. 

Entre 1923 e 1926, o que António Sérgio defende na Seara Nova é a postura 

doutrinária e crítica que a revista deve realmente assumir e a discussão dos problemas 

da República portuguesa. É um debate que se insere, portanto, no primeiro ciclo da vida 

desta publicação (1921-1926). Com o Golpe de Estado Militar de 28 de Maio de 1926, 

tanto António Sérgio como outros dirigentes da Seara exilam-se fora do país. O nosso 

                                                           
1111 António Sérgio integrará esse novo Governo de Álvaro de Castro assumindo a pasta da Instrução e o 
seu colega seareiro, Mário de Azevedo Gomes, representará a pasta da Agricultura. Ambos exercem os 
cargos entre Dezembro de 1923 e Fevereiro de 1924. 
1112 José Rodrigues Miguéis (1901-1980) foi um escritor lisbonense que, desde cedo, simpatizou com as 
ideias revolucionárias e progressistas. Essa atitude haveria de o levar ao exílio, nos Estados Unidos, a 
partir de 1935. Deixou publicada uma enorme obra literária. 
1113 Quirino de Jesus (1865-1935) foi um advogado, poeta e jornalista madeirense que se estabeleceu em 
Lisboa. Para além da temática financeira, escrevia na Seara também a propósito das questões coloniais. 
Publicou:  As Ordens Religiosas e as Missões Ultramarinas (1893), A questão Sacarina da Madeira 
(1910), A nova questão Hinton (1915) e Nacionalismo Português (1932). 
1114 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, p. 169. Como aqui se nota, já nesta altura, 
António Sérgio divergia de Câmara Reis. Os seus conflitos vão terminar apenas em 1939, quando o nosso 
ensaísta sai da Seara. Todavia, sublinhemos apenas mais umas frases que Sérgio escreve sobre o seu 
colega Reys, ainda nesse início da sua colaboração: “Como vê, o C. Reys e eu vivemos moralmente 
«como Deus com os anjos»; mas somos duas formações mentais absolutamente antagónicas. Ele é um 
literato brilhantíssimo, e um ideólogo baço como uma bota por engraxar. Rogo aos meus amigos que 
intervenham. Não podemos ter o nosso nome na direcção de uma revista que por fora se anuncia de 
doutrina e crítica, e que por dentro revela de vez em quando o ideal de servir para entreter meninas, mais 
ou menos casadoiras. ¶ Substituir o Ezequiel por um comentador com piada é perdermos, simplesmente... 
a nossa razão de ser: a apresentação de uma doutrina construtiva. O Câmara Reys ainda não percebeu até 
hoje a Seara, e mostra-se incapaz de perceber” (Ibidem, pp. 170-171). 
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autor expatria-se em Paris e só voltará a Portugal em 1933, no entanto, esse percalço 

não coloca em causa a edição seareira. Mesmo longe de Portugal, os seus dirigentes 

conseguem pôr a revista nas bancas1115. De toda a maneira, o discurso mudará 

consideravelmente. Nesta fase, que corresponde ao segundo ciclo do periódico (1926-

1939), o assunto que mais é retratado é a doutrinação democrática, naturalmente aliado 

a uma conspiração contra a ditadura (primeiramente a militar e depois a salazarista). 

Trata-se, a bem da verdade, da época áurica de Sérgio na revista. Não só porque, em 

1934, assume a direcção da Seara, mas também porque é nesse espaço do tempo que ele 

mais galvaniza os seus princípios pedagógicos, cívicos e culturais, seja doutrinando seja 

polemizando (aliás, este é o momento da acentuação do seu polemismo). Todavia, 

António Sérgio jamais ignorará os propósitos norteadores e fundadores de 1921. Eles 

permanecerão demasiadamente presentes em todos os números da revista. Em 1934, por 

exemplo, o ensaísta exclama por várias vezes a singularidade da proposta seareira: “A 

Seara Nova (...) não é um partido nem um corrilho, mas um estádio, uma academia, 

uma escola (...) onde se treinam os cidadãos no Espírito Crítico e no Civismo, e onde a 

busca da justiça na sociedade tem como raiz ou alicerce a busca da justiça na nossa 

alma, o culto da veracidade e da razão”1116; “(...) a Seara Nova, falange moral, não é 

uma seita entre as demais seitas, um partido entre os demais partidos, uma igrejinha 

político-social entre as demais igrejinhas político-sociais, – igrejinha que oponha, como 

qualquer outra, às estreitezas, incompreensões e limitações das outras seitas, as suas 

próprias estreitezas, incompreensões e limitações. A Seara Nova não é nada disso, mas 

sim um ginásio de cultura humana, de largo e generoso humanismo crítico, – e a 

cultura, para ela, consiste precisamente em se libertar o indivíduo de toda espécie de 

limitações, subindo portanto ao universal, donde tudo que é positivo se observa e 

abarca. (...) Tudo quanto é larga e profundamente humano é ‘seareiro’”1117. 

Dois anos antes de Sérgio ter feito a apologia da Seara como ginásio humano e 

crítico, já havia dito a Proença que o que era fundamental e necessário era 

                                                           
1115 Numa carta escrita de Paris ao seu amigo Castelo Branco Chaves, com data de 27 de Março de 1927, 
Sérgio escreve: “O Aquilino [Ribeiro] chegou aqui. A Seara vai reaparecer, sem política, com números 
especiais. Um poderia ser consagrada à litratura actual portuguesa, e organizado pelo meu amigo. Far-se-
ia uma declaração semelhante à que pus um dia no artigo do Vieira de Campos e em outro do Agostinho 
[de Campos]: que a revista, sendo primeiro cultural, antes de política, a colaboração nela não significava 
de por si adesão às ideias políticas do seu corpo directivo. E assim se publicaria o seu artigo sobre o 
Aquilino” (SÉRGIO, António, Cartas de António Sérgio a Castelo Branco Chaves: 1924-1955, p. 52). 
1116 Idem. Prólogo ao artigo de Castelo Branco Chaves sobre Raul Brandão. Seara Nova. Lisboa, n.º 394, 
21 de Junho de 1934, p. 147. 
1117 Idem. Uma explicação. Seara Nova, Lisboa, n.o 412, 25 de Outubro de 1934, p. 59. 
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revolucionar1118, era apetrechar a revista com quesitos que a levasssem a ultrapassar a 

mera dimensão da política e da cultura. O objectivo era ir mais alto: “Parece-me que 

estamos agora à point para fazer na Seara uma pregação profundamente revolucionária 

– mas essencialmente espiritual, amorosa, cristã, franciscana. Creio que não temos de 

nos preocupar muito com as minúcias da intriga política, com a s suas pequenas 

personalidades, com o estrito actual, mas pensar sobretudo na juventude, nos grandes 

interesses do espírito, e nas reformas básicas da vida económica. Parece-me que o nosso 

tom, o nosso estilo poderá com vantagem passar a ser mais religioso, mais filosófico, 

mais alto, mais sub specie aeternitatis, sem deixarmos por isso de tratar os problemas 

no concreto. Acho que devemos descer cada vez mais ao pormenor concreto do 

problema, mas subir cada vez mais na atitude e no ponto de vista, na maneira de encarar 

os homens e os acontecimentos. Excelsior!”1119. 

Durante os dezasseis anos que participou e colaborou activamente na revista Seara 

Nova, Sérgio desenvolveu uma missão cívica, cultural e social, ou seja, tentou 

implementar a Reforma da Mentalidade que, desde há muito, fazia parte da sua 

ideologia teórica e prática. A Seara foi o órgão por excelência dessa divulgação, já que 

muitas tentativas anteriores haviam falhado (o término precipitado da Pela Grei ou o 

cargo fugaz de Ministro da Instrução, por exemplo), e cremos que o seu objectivo foi 

alcançado com amplo sucesso. O apostolado de Sérgio enraizou-se na cena cultural 

portuguesa, influenciando tanto a educação como a cultura do país. Não obstante o seu 

polemismo causasse um certo frisson na elite intelectual, o certo é que os seus artigos 

eram lidos e considerados por quase todos e desencadeavam múltiplos interesses, 

sobretudo numa dimensão prática e interventiva. Para além de ser uma revista, a Seara 

Nova era também um grupo militante e uma empresa com propósitos objectivamente 

                                                           
1118 A nota escrita por Sérgio, Cortesão e Proença, em 22 de Outubro de 1930, em Paris, mandada 
publicar na Seara ao seu amigo Câmara Reis, exprimia precisamente o sentido de revolução que haviam 
emprestado à natureza da revista: “Assim, por exemplo, subscrevemos sem a menor reserva as seguintes 
palavras de Quental, que Castelo Branco Chaves reproduziu: ¶ O seu nome (o do espírito moderno) é 
Revolução: revolução não quer dizer guerra, mas sim paz; não quer dizer licença, mas sim ordem, ordem 
verdadeira pela verdadeira liberdade. Longe de apelar para a insurreição, pretende preveni-la, torná-la 
impossível: só os seus inimigos, desesperando-a, a podem obrigar a lançar mão das armas. Em si, é um 
verbo de paz, porque é o verbo humano por excelência. ¶ Foi sempre uma ideia básica, defendida por 
todos nós, a da necessidade absoluta de vastos movimentos de opinião pública, de prévios estudos de 
problemas concretos, de um esforço paciente para persuadir, e sempre considerámos a sociedade, nas 
nossas doutrinas sociais e políticas, não à imagem e semelhança de uma rocha ou de uma coisa (conforme 
o símile perigoso que Rodrigues Miguéis ali empregou), mas como uma associação de consciências 
livres, e acessíveis, como tais, à influência salubre das ideias claras” (SÉRGIO, António; CORTESÃO, 
Jaime; PROENÇA, RAUL. A “Seara Nova” e o conceito de Revolução. Seara Nova. Lisboa, Ano X, n.º 
224, 30 de Outubro de 1930, p.115). 
1119 Idem, Correspondência para Raul Proença, p. 191. 
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culturais, sociais e pedagógicos. Sérgio não vendia a ideia do tribuno inacessível, 

preferia antes a do homem de acção que fundava bibliotecas, que organizava 

exposições, que realizava palestras e serões para trabalhadores, que incentivava à 

criação de cooperativas – eram estas acções, aliás, que o grupo da Seara realizava com a 

ajuda do mecenato de Fernando Rau1120. Apesar de efectivar as suas maiores 

incumbências através do grupo da Seara Nova, nem sempre as relações de António 

Sérgio com o seu colega Câmara Reis foram as mais amistosas. E são elas, 

curiosamente, que vão ditar fim à colaboração do nosso autor no grupo e na revista. 

Para além de considerar que o espírito de sacrifício de Luís da Câmara Reis 

relativamente à Seara está “acima de todo o elogio”1121 e que ele é um homem 

admirável “de linha moral e de idealismo”1122, a verdade é que a relação entre Sérgio e 

Reys sempre foi um pouco atribulada. Até mesmo no início da colaboração do ideólogo 

na revista, em 1923. Sérgio sempre lhe notou uma falta de sensibilidade e subtileza1123. 

De tal maneira que, logo no mês de Setembro desse ano (e recordemos que o nosso 

ensaísta começou a colaborar na Seara em Fevereiro e integrou o corpo dirigente em 

Abril), haveria de se queixar ao seu compadre Proença, dizendo que “o Câmara Reys 

julga mal o nosso público. O êxito da Revista Portuguesa demonstra que uma revista de 

ideias é possível, e mais possível talvez que qualquer outra; e a própria Seara deveu às 

ideias o seu êxito. ¶ Aceito haver sido injusto com o C. R.: mas ele é demasiado 

insistente com coisas como a capa ilustrada e a piada. Volta a falar-me em Juvenais1124, 

                                                           
1120 Fernando Rau (1902-1977) foi, essencialmente, um mecenas e filantropo. Ligado ao mundo cultural, 
visava difundir a cultura por todos os estratos sociais. Publicou Goya (1953), Ilustradores do século XIX 
(1966) e Casa Museu Leal da Câmara (1976). Era um dos participantes dos Sábados culturais que 
António Sérgio organizava na sua casa. O nosso ensaísta descreve-o assim: “O Rau busca unir a 
exploração agrícola e a acção social, ou, antes, dar base económico-agrícola à dita acção. Na parte da casa 
que era a capela e sacristia instalou logo uma biblioteca-aula pública, aonde à noite vêm uns homenzinhos 
e uns garotos, para folhear livros, jornais, ilustrações. O dono da casa passa, mete conversação, ensina o 
que vem a propósito. Tenciona fazer colonização progressiva em terras que estiveram até hoje 
abandonadas e que está arroteando, e desenvolve o elemento da cultura intelectual. Eu penso que seria 
disto que deveria ter feito o Gonçalo Ramires do Eça depois da meditação no eirado da sua Torre, em vez 
de abalar para as Áfricas, o que constitui, precisamente, o erro lusitano tradicional. Trezentos Raus por 
esse país fora, entendidos entre si e com recursos materiais, faziam uma revolução” (SÉRGIO, António, 
Cartas de António Sérgio a Castelo Branco Chaves: 1924-1955, pp. 70-71) – Sérgio refere-se aqui ao 
solar do século XVII (Casa de Canedo)que Rau comprou nas Terras de Basto, em 1940. 
1121 Ibidem, p. 61. 
1122 Ibidem, p. 61. 
1123 Ibidem, p. 59: “A propósito dessa notícia dir-lhe-ei que o Câmara Reis, por um impulso de excessiva 
generosidade com o José Osório de Oliveira, os pusesse aos dois como que no mesmo plano. Eu 
simpatizo com o José Osório, que me parece ter ainda as atraentes virtudes, e os perdoáveis defeitos, 
próprios da muita juventude: mas em suma, hay que distinguir, e as distinções subtis não são o próprio do 
nosso excelente e adorável Câmara Reys”. 
1124 Juvenal (poeta satírico romano do 1.º século). 
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Voltaires1125, etc. Não o convenço de que o tempo da Sátira passou, e que se trata de 

construir. Para que diabo quer ele, na Seara, um Juvenal? A questão italo-grega parece-

me arrumada”1126. Essas pequenas quizílias não impediram, todavia, que ambos se 

relacionassem amigavelmente e que trabalhassem em conjunto para o crescimento do 

grupo e da revista. Mas o desgaste relacional fará com que, no fim da década de 30, o 

conflito entre ambos se torne açulado e público. Em 1939, saturado de tais confrontos, 

Sérgio rompe com Câmara Reis e demite-se da direcção da Seara Nova: “Antes de 

mais, dir-lhe-ei que há bastante tempo que não tenho a menor ingerência na Seara Nova 

e desejo sair dela, por me não conseguir entender com o Câmara Reys. O Agostinho da 

Silva, o Castelo Branco Chaves e o Salema1127 já saíram, pelo mesmo motivo. Eu, se o 

não fiz ainda, é porque me não largam os amigos1128 com pedidos para que fique como 

se fosse possível sustentar uma mentira. Parece-me a coisa inevitável, e para breve”1129. 

As razões que cada um apresenta divergem, naturalmente. Sérgio alega que o seu 

contendente é um péssimo administrador e que conduziu a Seara para dependências 

financeiras inadmissíveis (foi necessário, aliás, que a mulher do próprio Câmara Reis 

injectasse 270 contos para tapar um enorme déficit), por sua vez, este confessa que o 

que realmente aconteceu foi que “a saída do Sérgio resulta unicamente de eu não querer 

lançar às feras o nosso querido e admirável Sant’Anna Dionísio”1130 (referindo-se à 

polémica que o ensaísta travou com o discípulo de Leonardo Coimbra). A carta de 

demissão de António Sérgio foi publicada no dia 17 de Junho de 19391131 mas, contra a 

sua própria vontade, o seu nome figurará no cabeçalho do periódico seareiro até Abril 

de 1940. Isto deixa-lo-á inconsolável. De tal modo que não se cansará de escrever aos 

amigos (sobretudo ao Jaime Cortesão, ao José Régio e ao Raul Proença) manifestando o 

seu total desconsolo e alardeando bazófias e deméritos contra a revista. Quando escreve 

ao Régio, por exemplo, diz: “A Seara de hoje, dado o ambiente moral em que nasceu e 

em que vive, não é digna da colaboração do José Régio. ¶ Posto isto, decerto perguntará 

                                                           
1125 Voltaire, (François-Marie Arouet), (1694-1778) foi um filósofo iluminista francês. 
1126 SERGIO, António, Correspondência para Raul Proença, pp. 171-172. 
1127 Álvaro Salema (1914-1991) foi um jornalista, escritor e crítico literário que teve uma ampla 
participação nos periódicos do seu tempo. Para além disso, editou os seguintes livros: Ferreira de Castro 
(1974), Trinta Anos de Novelística Portuguesa (1975), Bento de Jesus Caraça, um humanista para o 
nosso tempo (1978) e Tempo de Leitura (1982). 
1128 Refere-se aqui sobretudo ao seu colega seareiro Mário de Azevedo Gomes. 
1129 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 62. 
1130 REIS, Luís da Câmara. Correspondência entre José Régio e Luís da Câmara Reys. Carta de 
15/04/1942. In: RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., pp. 118-119. 
1131 SÉRGIO, António. Carta ao Director-Gerente da empresa «Seara Nova» demitindo-se de co-director 
da revista. Seara Nova. Lisboa, n.º 618, 17 de Junho de 1939, p. 346. 
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a si mesmo: se a Seara de hoje é assim indigna, como permite o Sérgio que o seu nome 

continue a figurar no cabeçalho. Figura, com efeito, – e com enorme desgosto da minha 

parte – porque o Azevedo Gomes1132 me pediu que o não mandasse retirar logo, 

alegando que, se eu fizesse sair já o meu nome, ele faria também sair já o seu, por 

inteiramente se solidarizar comigo; mas que preferia que não fosse assim por enquanto 

(seria longo expor as suas razões). É esse o maior sacrifício que fiz até hoje à amizade 

de um amigo. (...) O dia em que a Seara aparecer sem o meu nome será para mim um 

dia de festa”1133. Quando se dirige ao Proença1134 e ao Cortesão1135, o tom usado pelo 

seareiro demitente é praticamente similar. 

A demissão de António Sérgio da Seara Nova levou muitos colaboradores a 

abandonarem igualmente a revista. Uns porque se solidarizaram com o ensaísta, outros 

porque acreditavam que a ausência de Sérgio no corpo directivo seria fatal para a 

estruturação arquetípica do projecto seareiro. José Régio, a título de exemplo, mostra-se 

pesaroso com tal decisão: “Uma triste notícia, e que me entristeceu como, decerto, a 

todos os leitores da Seara. Sem o António Sérgio, e os que o acompanham nessa 

resolução, a Seara já não poderá ser a mesma coisa!”1136. Chegará até, em carta enviada 

ao Câmara Reys, a confessar que a sua “desistência de colaborar na Seara deixaria de 

ter razão no caso de António Sérgio nela voltar a colaborar”1137. Mas Sérgio não volta e 

a Seara Nova, para além de já estar abalada financeiramente, acabará por entrar em 
                                                           
1132 Mário de Azevedo Gomes (1885-1965), engenheiro agrónomo, foi também professor catedrático no 
Instituto Superior de Agronomia. Exerceu brevemente o cargo de Ministro da Agricultura (Dezembro de 
1923 a Fevereiro de 1924) no governo de Álvaro de Castro. 
1133 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 72. 
1134 SÉRGIO, António, Correspondência para Raul Proença, pp. 206-207: “Consegui que o Azevedo 
Gomes mandasse retirar os nossos nomes do cabeçalho da Seara. Eu cortei relações com o Câmara Reys 
há muitos meses; o Azevedo Gomes há uma vintena de dias. Com a Seara Nova não temos e não 
podemos nem queremos ter relações algumas. Nunca o quis importunar com a narrativa das 
profundíssimas razões que temos para isso. A revista está hoje completamente desprestigiada, e deve a 
existência a centenas de contos que lhe têm emprestado pessoas e entidades que têm orientação política 
contrária à nossa. Os seus antigos ataques à plutocracia seriam hoje absurdos na Seara Nova, porque a 
Seara Nova vive da boa vontade dos plutocratas”. 
1135 Idem. Cartas a Jaime Cortesão. In: ______, Correspondência para Raul Proença, pp. 226-227: “O 
meu amigo tomou partido pelo C. R. contra mim; ora, tomar partido pelo C. R. é tomar partido pela 
imoralidade e pelo desprestígio da revista. Pela sua péssima administração o C. R. viu-se levado a praticar 
mil actos desprestigiantes, irregularidades de toda a ordem, que o conduziriam ao banco dos réus se a 
escrita da Empresa fosse examinada pela autoridade (pergunte ao seu irmão Armando [Cortesão] o que 
ele pensa dos procedimentos financeiros do C. R.). (...) Aqui tem, meu caro Jaime. É-me doloroso que o 
público o considere como tendo partido contra mim. Não obstante, se fora só isso, calar-me-ia. Estou 
habituado a injustiças piores. Mas tomar partido contra mim é tomar partido pela imoralidade, pelo 
desprestígio moral, intelectual e político da S. N. – desprestígio que é hoje completo em todos os homens 
de inteligência e de carácter que têm reparado no caminho que ela leva. Preveni-lo desse facto aparece-me 
agora como um dever de amigo”.  
1136 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 64. 
1137 RÉGIO, José. Correspondência entre José Régio e Luís da Câmara Reys. Carta de 6/05/1940. In: 
RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 117. 
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crise. Na realidade, entre 1939 e 1958, a revista não virá à estampa regularmente e 

alguns dos seus colaboradores e até leitores colocarão em causa a sua identidade. 

Decerto, depois de Sérgio, a Seara nunca mais foi igual a si mesma. Não olvidou o 

republicanismo, a resistência cívica e moral, o princípio da liberdade, mas fechou-se 

doutrinariamente (sobretudo a partir de 1959, quando acolhe a ideologia marxista1138, e 

depois entre 1974 a 1979, aquando da divulgação efusiva do comunismo) e demarcou-

se do criticismo que lhe era peculiar no seu início e nos tempos do apostolado sergiano. 

A partir do momento em que resolve sair da Seara Nova, Sérgio já tem em mente 

a prossecução de uma nova revista. Pretende chamar-lhe Pórtico e “fazer dela uma 

revista de doutrina mais sistemática, mais nítida do que as que têm aparecido”1139. 

Juntamente com aqueles que, do e ao seu lado, viraram costas à Seara Nova, visa o 

ensaísta editar “uma revistazinha mensal de pequeno formato”1140, cujo assunto seria 

“de carácter crítico, cultural”1141 – director, a pessoa de Sérgio, “redactores 

permanentes, efectivos, ou lá como se deva dizer, o Agostinho da Silva, o Castelo 

Branco Chaves e o Álvaro Salema”. No fundo, o que ambicionava era transferir as 

discussões que aconteciam na Travessa do Moinho de Vento, aos Sábados à tarde, para 

um formato em papel e publicável. António Sérgio andou a matutar em tal projecto por 

mais de um ano mas, infelizmente, o mesmo não se efectivou. Depois de tudo isso, 

depois da Seara, o nosso autor não se mostrou um homem amargurado, não se lamentou 

como um homem saudoso, seguiu em frente: continuou a edição dos seus Ensaios e 

prosseguiu com a sua missão político-social (ligar-se-á ao MUD, fundará o Directório 

Democrático-Social e impulsionará a candidatura de Humberto Delgado à Presidência 

da República). De todo o modo, cremos que levava no seu espírito a recordação de um 

tempo melhor da sua vida e do seu projecto essencial. Não desistiu, portanto, da 

reformação cultural que sempre lhe preencheu a mente. Em 1955, dezasseis anos após o 

abandono da Seara, mantinha o mesmo fito: “Quanto a mim, só tenho um objectivo: o 

de dar um contributo modesto e sério para a reforma da mentalidade da nossa elite, para 

a revolução económica do nosso Povo”1142. 

 
                                                           
1138 A propósito de marxismo, em 1952, numa das Cartas de Problemática, Sérgio esclarece que “sou 
marxista (ou quase que sou inteiramente marxista) no que respeita à crítica social-económica; não o sou 
porém em metafísica, não o sou em teoria do conhecimento” (SÉRGIO, António, Cartas de 
Problemática, Carta n.º 2, p. 333). 
1139 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., p. 63. 
1140 Ibidem, p. 56. 
1141 Ibidem, p. 56. 
1142 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 11, p. 445. 
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“O que creio possível afirmar com verdade é que não tive projectos 

de qualquer obra literária, e que escrevi impelido por circunstâncias do 

ambiente: vicissitudes políticas que o nosso país tem sofrido; 

variadíssimas polémicas a que fui sendo obrigado; entrevistas a periódicos 

que de mim se lembraram; encomendas de revistas, de editores, etc. O 

facto de pensar sobre quaisquer assuntos nunca foi o que me determinou a 

escrever sobre eles: foram sim acidentes e solicitações fortuitas no 

ambiente de uma vida torrentuosa e férvida, desvairada e múltipla, aos 

arrastros dos vaivéns e dos turbilhões do Acaso”1143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1143 Ibidem, Carta n.º 10, p. 421. 
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Conclusão 

 

Limite e problemática da filosofia sergiana: anotações e críticas 

 

Se os quatro capítulos desta tese dedicada ao pensamento filosófico de António 

Sérgio visaram elaborar uma biografia intelectual do autor, não ignoraram, igualmente, 

a problematização do sentido da sua Filosofia. Foi por meio dela, aliás, que 

transcorreram todas as outras temáticas que são próprias ou até mesmo afins ao pensar 

do ilustre seareiro. Contudo, a síntese de tal questão impõe-se por ora, senão como 

culminância de todo este escrito, pelo menos como sua reminiscência. 

Depois de tudo o que foi salientado acerca do percurso filosófico e epistemológico 

de Sérgio, o que talvez falte clarificar é a distinção entre aquilo que o ensaísta 

considerava ser, em lato senso, a Filosofia ela própria e a Filosofia que ele mesmo 

criou. Só uma clarificação dessa natureza poderá apontar as dificuldades, as 

insuficiências, os hiatos e os limites do pensamento filosófico de António Sérgio. 

Seguindo os preceitos platónicos, demasiadas foram as vezes em que o ideólogo 

dos Ensaios caracterizou a Filosofia como maiêutica, como método que ensina 

realmente a pensar, ou seja, como heurística que incita ao pensamento crítico, aberto e 

sem dogmas. “Buscando a coerência consigo próprio e descendo à raiz do seu próprio 

ser”1144, cada homem chegará a uma conclusão comum: “Se para aprenderdes o que eu 

já sei me basta incitar-vos ao pensar correcto, e a dardes à luz o que em vós se oculta 

(tal é o método do pedagogo) é que o vosso pensar, quando coerente, se identifica com o 

meu pensar; é que recorrendo à inteligência todos obtemos os mesmos partos; é que há 

um único Pensamento, o qual é comum a todos os homens: é que participamos, todos os 

homens, de uma mesma Inteligência”1145. Esse pensar universal impõe-se, no fim de 

contas, enquanto missão de exercício da “racionalização de uma sociedade”1146. Até 

porque, como relembra Sérgio no 1.º volume dos seus Ensaios, “a Filosofia (sempre na 

acepção que aqui dizemos) nasceu quando a evolução do povo grego o havia conduzido 

a uma situação crítica, em que os seus princípios tradicionais, político-religiosos, se 

mostravam inadequados à nova feição da sociedade; (...) A Filosofia, estritamente, só se 

origina no momento em que a crise da Educação, que se mantivera até aí política e 

                                                           
1144 SÉRGIO, António, Educação e Filosofia, § 1, p. 135. 
1145 Ibidem, p. 135. 
1146 Ibidem, § 10, p. 162. 
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tradicionalista, sob a ideia da Cidade e para a política da Cidade”1147. Filosofar consiste, 

portanto, em revolucionar de uma forma interna1148 e social; em zelar pela participação 

do homem na polis e na res publica. Não é, pois, por acaso que, na República de Platão, 

o filósofo surge como guardião da Cidade1149. Tal como não é por acaso, que, sempre 

que é interpelado para tomar a frente nos governos e nas decisões do seu país, Sérgio 

jamais titubeia e enfrenta a liderança. Enquanto filósofo e pedagogo, enquanto homem 

que se esforçava por pensar correctamente, António Sérgio estava convicto de que o 

fim do filosofar era servir os outros e construir um autêntico sentido de sociedade. 

Aliás, no seu entender, a construção da sociedade enquanto tal não era outra coisa do 

que um verdadeiro acto racional, do que uma proposta filosófica. Em suma, “a filosofia 

é uma reflexão (para mim) sobre a actividade da mente quando faz ciência, – mas 

também sobre o seu dinamismo na acção moral, na atitude mística, na criação artística, 

no procedimento jurídico”1150. É, no limite, “uma coisa bela”1151. 

Resumidamente, a Filosofia, para o nosso seareiro, é uma missão e um 

apostolado1152 traçados pela geometria do método, da crítica1153, do não dogmatismo1154 

e da liberdade. Por esse motivo, a questão inevitável que se coloca é a de indagar em 

que sentido é a Filosofia que António Sérgio concebeu ela mesma uma doutrina 

metódica, aberta, judicante e livre. Se o homem dos Ensaios demonstrou inúmeras 

vezes que o seu propósito crucial era incitar a juventude para o caminho da Razão, da 
                                                           
1147 Ibidem, § 1, pp. 133-134. 
1148 Idem, Cartesianismo ideal e cartesianismo real, p. 185: “Eu julgo que na filosofia o que merece 
interesse é o mecanismo interior que faz andar os ponteiros, – aquela arte subtil da navegação filosófica, 
que nos leva aos portos ou conclusões das doutrinas”. 
1149 PLATÃO, A República, 473b, p. 252: “Enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os 
que agora se chamam reis e soberanos filósofos genuínos e capazes, e se dê esta coalescência do poder 
político com a filosofia, enquanto as numerosas naturezas que actualmente seguem um destes caminhos 
com exclusão do outro não forem impedidas forçosamente de o fazer, não haverá tréguas dos males, meu 
caro Gláucon, para as cidades, nem sequer, julgo eu, para o género humano, nem antes disso será jamais 
possível e verá a luz do sol a cidade que há pouco descrevemos”; Ibidem, 503b, p. 301: “Se queremos 
guardiões muito perfeitos, devemos nomear filósofos”. 
1150 SÉRGIO, António, Cartas de Problemática, Carta n.º 5, p. 367. 
1151 Ibidem, Carta n.º 10, p. 432. 
1152 Por mais que António Sérgio afirme que a filosofia “é para ser explicada e submetida a exame; requer 
críticos, e não apóstolos; não a creio matéria para pregações” (Idem, Cartesianismo ideal e cartesianismo 
real, p. 186), o certo é que o seu comportamento é inverso a tal sugestão. Em nome da Filosofia, o 
ensaísta age sempre como se de uma cruzada e de uma missão se tratasse. 
1153 Ibidem, p. 186: “Não vos esqueçais de que o labor filosófico, antes de constar de uma discussão de 
teses; antes de nos dar uma investigação de problemas, antes de consistir numa apresentação de doutrinas, 
– é uma atitude e uma disciplina do espírito. E qual disciplina? – A disciplina crítica. A filosofia é uma 
ascese; e não fará obra de divulgação filosófica – mas sim de divulgação antifilosófica – quem não se 
empenhe em responder à dúvida por meio de uma exposição explicativa e crítica. Propaganda é uma 
coisa; filosofia é outra”. 
1154 Idem, Prefácio a Os problemas da Filosofia de Bertrand Russell, p. 215: “Deverá pois a iniciação 
filosófica assumir um carácter essencialmente crítico, e consistir num debate dos problemas básicos que 
não seja dominado pelo intuito dogmático de cerrar as portas às discussões ulteriores”. 
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verdade, da reformação e da crítica, será que as suas atitudes e a sua filosofia foram 

consentâneas com tal intenção? 

À partida, poderemos afirmar logo, de súbito e sem demoras, que, por mais que o 

objectivo de António Sérgio, na sua acção pedagogista e filosofante, fosse a instigação 

filosófica, a sua Filosofia não foi ela própria, em si, um projecto metódico, aberto e 

livre. Deste modo, somos levados a apontar, inevitavelmente, uma lacuna entre a sua 

teoria e a sua prática, entre o seu ser e o seu manifestar-se. 

Dizemos que a Filosofia de Sérgio é ametódica por três simples razões: em 

primeiro lugar porque não é fruto de uma reflexão própria, autónoma e estruturada 

independentemente, é, ao revés, como o ensaísta reconhece, obra de estímulos 

exteriores – “Quando declaro que só escrevo provocado, pretendo dizer que nunca 

escrevo por estímulo interno, que nunca planeei escrever disto ou daquilo; que sai tudo 

ocasionalmente, graças a um estímulo exterior. Uma conferência que me solicitam, uma 

pergunta que me fizeram, uma encomenda de um editor, um erro que surgiu e que 

desejo combater, etc., etc. ¶ Em suma: nunca por iniciativa imediata, espontânea, 

interna, sem provocação alheia. O Oliveira Martins1155 saiu-me, por exemplo, porque 

me encomendaram a coleccionação dos Dispersos; o Tolentino1156, porque me irritou a 

injustiça com que o tratava (depois de todas as outras) a última história da literatura 

portuguesa que me caiu nas mãos; o Vieira1157, por encomenda de uma revista do Brasil; 

e nunca eu teria escrito sobre a lírica camoneana se não houvesse indignado o 

prefácio1158 da edição do J. M. Rodrigues1159 e do [Afonso] Lopes Vieira. Em suma: de 

mim o vinho só sai quando alguém me faz um furo no tonel! E toda a minha prosa é de 

‘circunstância’, como o outro dizia da poesia lírica. O meu fio não sai cá de dentro 

espontaneamente, como o da aranha ou do bicho da seda: é preciso que mo puxem de 

fora, a bem ou a mal. Tenho um pensamento de recreação interna, que se vasa para 

dentro do meu próprio espírito e nele fica, só se exteriorizando quando me dão um – 

golpe que, na mor parte dos casos (ou em muitos deles) não tem nada de polémico, 

                                                           
1155 António Sérgio refere-se aqui ao texto Oliveira Martins. Impressões sobre o Significado Político da 
sua Obra (1. A Influência Política do Historiador; 2. A Significação Política do Publicista). Lisboa: 
Biblioteca Nacional, 1923/1924 – prefácio aos Dispersos de Oliveira Martins. 
1156 O autor está a aludir ao escrito Nótula sobre Nicolau Tolentino que saiu no tomo V dos seus Ensaios. 
Apesar de ter sido editado em 1936, é um texto datado de 1935. 
1157 Sérgio reporta-se neste trecho a Correspondência alegórica nos Sermões de Vieira. Anhembi. São 
Paulo, ano I, vol. II, n.º 6, Maio de 1951. 
1158 É a Questão Prévia de um Ignorante aos Prefaciadores da Lírica de Camões (Seara Nova, 1933) que 
o ensaísta faz menção aqui. 
1159 José Maria Rodrigues (1857-1942) foi um professor universitário, filólogo e reconhecido camoniano. 



305 
 

como disse atrás. Aí fica o que eu tenho querido exprimir com as frases sobre a 

necessidade de uma provocação”1160; em segundo porque é dispersa e se encontra 

(ainda hoje) espalhada por múltiplos periódicos e alguns acervos – é certo que António 

Sérgio tentou organizá-la e dar-lhe um ar mais metódico a partir do momento em que 

cria o conceito de Ensaios, todavia, essa iniciativa não consegue resolver totalmente o 

problema da disseminação dos seus escritos; em terceiro porque não é internamente 

metódica, ou seja, o seu fio de prumo não é exacto e vertical, balança entre diversas 

hipóteses, entre variegados pensamentos, entre dois lados por vezes contrastantes. 

Mesmo que Sérgio se auto-afirmasse enquanto filósofo aberto para a reflexão 

crítica e para a multiplicidade conceitual em que a Filosofia se encerra, a verdade é que 

o pensamento sergiano não dialoga com as frentes epistemológicas que o afrontam 

directamente. Isso não significa, no entanto, que não as tenha compreendido, ao 

contrário do que Eduardo Lourenço supõe relativamente à discussão que o nosso 

ensaísta engendrou em torno de Henri Bergson, por exemplo. É evidente que Sérgio leu 

e compreendeu muito bem o filósofo oitocentista francês, não obstante, não se esforçou, 

tão simplesmente porque não lhe interessava de um ponto de vista filosófico, por 

enquadrar e explicar o sentido e a importância que as doutrinas bergsonianas poderiam 

ter quer para o contexto finissecular quer para o ambiente auroreal de 1900. No fundo, o 

verdadeiro diálogo filosófico do nosso seareiro é com os seus pares ideológicos: com 

Platão, com Descartes, com Kant, com Eça de Queirós1161, com Antero de Quental. As 

afamadas polémicas e as infindas controvérsias só enclausuraram ainda mais a sua 

própria Filosofia, chegando a retirar-lhe, curiosamente, a liberdade que ela tanto 

almejava. Sérgio encastelou a Filosofia que ele próprio criou (e não será que ela só 

existia para si mesmo?) e tornou-se, ao mesmo tempo, seu refém. Tanto ela como o 

filósofo deixaram de ser livres nesse momento. 

É, pois, por estes motivos que concordamos com algumas das críticas mais 

contemporâneas à filosofia sergiana levadas a cabo por intérpretes como Eduardo 

Lourenço, J. Oliveira Branco1162, Manuel Ferreira Patrício ou António Pedro Mesquita. 

Estes autores, contrariamente a Álvaro Ribeiro e a António Quadros – para os quais a 

filosofia de Sérgio não passava de uma filosofia estreita –, valorizam a proposta 

filosófica do seareiro, ainda que sobre ela apontem algumas inconsistências. É com 

                                                           
1160 RÉGIO, José; SÉRGIO, António, op. cit., pp. 42 a 44. 
1161 José Maria de Eça de Queirós (1845-1900). 
1162 Apesar de ter defendido a sua tese de doutoramento em torno de O Humanismo Crítico de António 
Sérgio, J. Oliveira Branco não deixa te apresentar críticas contundentes à filosofia sergiana. 
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atitudes desta natureza que tendemos a identificar-nos, até porque insinuar, tout court, 

que a filosofia de António Sérgio é limitada pouco acrescenta à recepção da obra do 

nosso autor. 

É provável que Eduardo Lourenço quisesse dizer algo ligeiramente diferente 

daquilo que disse quando escreveu que, em geral, Sérgio não compreendeu os filósofos 

contemporâneos. Ou seja, cremos que o homem de O Labirinto da Saudade tinha a 

perfeita noção de que o seu mestre, enquanto indivíduo culto e informado que era, tinha 

conhecimento dos novos movimentos conceptuais que iam surgindo pela Europa. Ora, 

nesse sentido, Sérgio não podia senão compreendê-los. Todavia, na medida em que se 

encontrava ensimesmado no racionalismo que ele mesmo havia concebido e que 

defendia, qual cavaleiro da espada de pau, de um modo apostolar e missionário, era 

natural que não estivesse disponível para entender os propósitos epistemológicos e até 

mesmo éticos que as outras correntes filosóficas explanavam. Provavelmente, quem 

sabe, faltou-lhe também a coragem ou a iniciativa para poder abraçá-las livremente, sem 

os dogmas do seu racionalismo1163. Ora, nesse caso, como é óbvio, nem a intervenção 

do criacionismo/evolucionismo de Bergson o cativava nem os variegados modos do 

existencialismo o estimulavam (de Kierkegaard1164 até Sartre) – se é a este 

comportamento que Lourenço se está a referir quando diz que Sérgio não compreendeu 

os filósofos que não se dedicavam, no seu tempo, apenas ao neocriticismo, então, o seu 

juízo já nos parece mais acertado. Sobretudo se ele se encaminhar para uma crítica que 

aponta uma possível ignorância, por parte de António Sérgio, relativamente a uma 

discussão em torno da crise do conhecimento e da liberdade que os novos tempos 

necessariamente impunham. O kantismo, contrariamente ao que pensava o nosso 

seareiro, já não conseguia responder a todos os problemas que assolavam os homens no 

fim do século XIX e nos primeiros tempos do século XX. As consequências que a 

revolução industrial e as novas guerras imprimiram ao ser e à vida dos indivíduos 

exigiam mais do que as respostas dadas por Kant, na sua Crítica da Razão Pura, às 

magnas questões do “Que posso saber?”, do “Que devo fazer?” e do “Que me é 

permitido esperar?”. Deste modo, estamos convencidos de que António Sérgio se 
                                                           
1163 J. Oliveira Branco propõe de igual modo essa hipótese: “Fica-me no entanto uma interrogação. 
Inteligente, culto e estudioso persistente como sempre foi, podia Sérgio não se ter dado conta destes 
novos rumos da filosofia? Ou será que, tendo-se apercebido do alcance deles, lhe minguou a coragem de 
pôr em causa a orientação e o travejamento do seu próprio «edifício de ideias»?” (BRANCO, J. Oliveira. 
António Sérgio, ou uma filosofia apesar do filósofo. In: AA.VV., António Sérgio: Pensamento e Acção, 
Vol. I, p. 236). 
1164 Soren Kierkegaard (1813-1855) foi um teólogo e filósofo dinamarquês, considerado o pai do 
existencialismo. 
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mostrou incapaz de reconhecer a orientação e o objectivo de outras teorias (por mais 

que as tivesse lido e até entendido filosoficamente) para a compreensão e para a 

resolução da crise que o homem novecentista atravessava. Será que ao insinuarmos tal 

probabilidade, não estamos a afirmar que Sérgio, em certa medida, cerrou os olhos para 

a crise que se havia instalado? Que lhe faltou alguma sensibilidade para compreender 

que o iluminismo kantiano e o iluminismo neocrítico já não tinham condições para 

aliviar as agonias da humanidade? 

Relativamente a esse aspecto, temos que referir que Sérgio não era inocente. 

Poderia ser ingénuo ou até mesmo crédulo no que concerne à apologia do seu idealismo 

crítico e racional, no entanto, tinha consciência de que o Mundo se tinha transformado e 

de que os homens viviam uma profunda crise ética e espiritual. O facto de, 

sensivelmente depois do fim da 1.ª Guerra Mundial, ter passado a criticar o 

mecanicismo, quando antes o defendia, por exemplo, demonstra que António Sérgio 

não era um filósofo inócuo. É possível que fosse, como já adiantámos, um iludido e um 

persistente ideológico mas não estava à margem dos dilemas que assolavam os homens 

e as sociedades. 

J. Oliveira Branco inicia a sua discussão acerca das inconsistências filosóficas de 

António Sérgio com o seguinte argumento: “Num ambiente intelectual menos fechado, 

a reflexão sergiana não teria por que surpreender. Uma vez que se limitava a retomar e a 

«retocar», relacionando-as criativamente, várias incidências de concepções filosóficas 

de há muito conhecidas. Porém no estreito e isolado meio português de então, até isto 

tinha de ser estranhado. Eram propostas «abertas» de mais... Não é por acaso que Sérgio 

se sente bem a recordar os estrangeirados dos séculos anteriores”1165. Neste sentido, o 

seareiro é, na sua opinião, não tanto um criador de novas filosofias mas sim um re-

pensador1166. 

Oliveira Branco denuncia, um pouco a contragosto1167, é certo, a discrepância 

existente entre a filosofia teórica e a filosofia prática do ensaísta. Aliás, qualquer 

                                                           
1165 BRANCO, J. Oliveira, op. cit., p. 232. 
1166 Ibidem, pp. 232-233: “A esta luz, tem de se dizer que o nosso autor é mais um ponto de de chegada – 
da forma de pensar característica dos séculos precedentes – que um ponto de partida a inovar novos 
rumos do pensamento. É forçoso anotá-lo: como filósofo especulativo, Sérgio é um re-pensador, não um 
criador. Como humanista e inspirador de reformas sociais, aí sim, é diferente. Aí, a sua mensagem tem 
densidade para abrir rumos novos na sociedade”. 
1167 Ibidem, p. 233: “É com insatisfação que o estudioso da filosofia teorética de A. Sérgio tem de apontar 
esta dualidade. O problema dos «dois Sérgios» é real. Há o Sérgio noético, que não conseguiu distanciar-
se de filosofias «passadas», e o Sérgio ético, que antecipa com entusiasmo o «humanismo eterno» – que 
julga alcançável neste mundo”. 
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intérprete de Sérgio bem intencionado deve referi-la incondicionalmente. Não há outra 

hipótese, a não ser que se queira continuar a contribuir para o enaltecimento do estatuto 

de mito cultural a que o nosso autor foi votado por alguns dos seus (pseudo-)discípulos. 

Não se pode negar que António Sérgio tenha sido um exímio estimulador de intelectos, 

que tenha conhecido, como poucos portugueses do seu tempo, as tradições filosóficas 

do ocidente e do oriente, que se tenha esforçado por imprimir um lastro filosófico à 

educação, à cultura, à economia e à política do seu país, mas não é possível afirmar que 

a sua própria filosofia tenha sido, em si mesma, algo absolutamente constante, 

consistente e congruente. Por esse motivo, quem se lança na tarefa de estudar Sérgio, 

deve ter em mente um enquadramento devido e contextual do seu pensamento e da sua 

obra, bem como uma crítica das suas insuficiências filosófico-doutrinais. Leituras e 

propostas de enaltecimento do pensar sergiano, como aquelas que Joaquim Montezuma 

de Carvalho apresentou no seu livro António Sérgio – O Homem e a Obra, já não 

fazem, por ora, muito sentido. Não colocamos em causa nem o rigor científico nem o 

valor hermenêutico de Montezuma de Carvalho, no entanto, devemos esclarecer que a 

sua interpretação pertence a outra temporalidade e a outra contextuação. Poder-se-á 

dizer que ela é própria, legítima e compreensível para a época em que foi concebida, ao 

fim e ao cabo, a esse tempo ainda não existiam estudos que tratassem do pensamento e 

da acção de Sérgio de um ponto de vista global, mas que, à luz dos dias que passam, já 

necessita de uma interpretação mais crítica e de um olhar mais nuançado. 

Tendemos a concordar com Oliveira Branco quando este estipula que “Sérgio 

podia ter evitado o formalismo puro”1168 e que pela sua extrema “absolutização a visão 

sergiana da razão estava condenada”1169, mas já não compactuamos com as suas 

palavras quando insinua que o ensaísta “não estudou de igual modo Descartes. Em 

verdade, faltou-lhe uma análise minimamente precisa de toda a tradição racionalista. 

Aderiu sem distanciamento crítico ao cogito cartesiano. Abstracto, fechado numa torre 

de marfim, mitificado”1170. Tal como defendemos no primeiro capítulo desta tese, 

                                                           
1168 Ibidem, p. 235: “Sérgio podia ter evitado o formalismo puro. Em vez disso, reforçou-o de maneira 
categórica. Como se de uma transcendental condição de possibilidade do «especificamente humano» se 
tratasse. Sabendo bem, aliás, que a imensa maioria dos homens não tem condições de viver em regiões 
intelectuais tão rarefeitas: «a humanidade comum» é «incapaz da árdua conversão na Caverna», «sempre 
escrava» como é da «obsessão sensível»”. 
1169 Ibidem, pp. 235-236: “Pela sua, extrema, absolutização a visão sergiana da razão estava condenada. A 
unilateralidade sergiana, racionalista à outrance (como as pré-kantianas), não tinha condições teoréticas 
para se abrir ao futuro. Ou contribuir para o rumo dele. Quando a razão finita se crê titular de uma 
«verdade absoluta», é sinal de que se auto-excluiu da aproximação à verdade viva”. 
1170 Ibidem, p. 236. 
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António Sérgio não só estudou minuciosamente René Descartes – o seu cartesianismo é 

mais cartesiano do que o do próprio Descartes1171 –, como se dedicou, igualmente, ao 

estudo da tradição filosófica em geral e da tradição racionalista em particular. Sérgio 

não aderiu acriticamente ao cogito cartesiano, tinha plena consciência, a bem da 

verdade, do que se tratava e das implicações ético-epistemológicas que lhe eram 

subjacentes. Sérgio até podia ser um filósofo obstinado mas não era um néscio. 

O autor de O Humanismo Crítico de António Sérgio arremata a sua crítica ao 

pensamento filosófico do ideólogo dos Ensaios com a seguinte afirmação: “Felizmente 

que a fecundidade maior da filosofia sergiana não depende da sua gnosiologia. O 

essencial (já o sabia o jovem Sérgio) não é adquirir ideias mas exercer o espírito”1172. É 

certo que a filosofia teorética do nosso ensaísta, e particularmente alguns pontos da sua 

gnosiologia, revelam inconsistências. Todavia, não nos parece que o problema maior do 

pensamento sergiano resida nesse ponto. Assim, como não cremos que a sua filosofia 

prática e o seu humanismo possam ser analisados à margem da sua filosofia doutrinal, 

como se fossem essencialmente independentes um do outro. Neste sentido, a 

problemática da filosofia sergiana evidencia-se e regista-se na distanciação entre a sua 

teoria e a sua prática, entre o seu racionalismo e o seu humanismo, entre o seu idealismo 

e o seu cooperativismo. Contrariamente ao que pensa Oliveira Branco, a raiz do 

problema, na filosofia de Sérgio, não está no facto da sua gnosiologia ser insuficiente, 

do “sujeito [ficar] reduzido a um campo de implicações lógicas” (até porque, assim 

como o demonstrámos ao longo deste escrito, não é necessariamente isso que acontece), 

mas na simples razão de não existir uma conexão directa entre a teoria e a prática. Ao 

fim e ao cabo, o que se deve questionar é o seguinte: Em que sentido é a filosofia 

prática que António Sérgio concebeu sustentada pela sua filosofia teórica? Como é 

possível o seu humanismo não estar intimamente relacionado com o seu racionalismo e 

o seu cooperativismo com o seu idealismo? 

Apesar de ter fragmentado o pensamento de António Sérgio em maior e menor e 

de ter acentuado a lacuna que separava a sua filosofia fundamental da sua filosofia 

aplicada, Manuel Ferreira Patrício chega, no entanto, a considerar que “o racionalismo 

de Sérgio é aqui límpido e integral, indo além do desenho kantiano e recolhendo a mais 

ampla formulação de H. Cohen, Paul Natorp e L. Brunschvicg. (...) O racionalismo 

                                                           
1171 A este propósito, é útil relembrar toda a discussão que António Sérgio teceu em torno do 
cartesianismo ideal e do cartesianismo real. 
1172 BRANCO, J. Oliveira, op. cit., p. 237. 
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ético-pedagógico-político de Sérgio deriva do racionalismo kantiano, mas não coincide 

com ele. ¶ É nesta linha de análise que se pode compreender a transformação sergiana 

da ética individualista de Kant na ética socialista do filósofo português, aliás próxima da 

de Paul Natorp”1173. O problema, segundo Ferreira Patrício, é que Sérgio caiu num 

excessivo sociologismo e num exagerado economicismo; o problema é que Sérgio não 

conseguiu ser apenas fiel ao idealismo que tinha como patronos e horizonte Espinosa, 

Kant, Proudhon e Antero de Quental; o problema é que o Sérgio maior resvalou para o 

Sérgio menor: “Esse Sérgio menor perdeu-se nos labirintos do seu idealismo 

impersonalista, do seu racionalismo abstracto de costas voltadas para Hegel e 

caminhando fora da estrada real do idealismo da pessoa e do racionalismo concreto. 

Esse Sérgio menor, que aparentemente quis ser o pedagogo de Portugal, perdeu-se nos 

labirintos das análises neokantianas patologicamente logicistas e foi dar de frente com o 

intransponível muro da impossibilidade de demonstrar, e desde logo de reconhecer, a 

identidade e a existência da sua Pátria – erro concreto que H. Cohen não cometeu, antes 

pelo contrário, e em que Natorp também não incorreu”1174. 

Mesmo que valorize o idealismo mais autêntico de António Sérgio, sobretudo 

aquele em que o autor demonstra um distanciamento maior relativamente ao aufklärung 

kantiano que o havia, indiscutivelmente, influenciado e em que se mostra sensível a um 

racionalismo de natureza anti-solipsista e alocêntrica, a verdade é que Manuel Ferreira 

Patrício persiste na questão de “que o racionalismo idealista de Sérgio é um inaceitável 

reducionismo, um asfixiante reducionismo. Reduz a alta ideia da Razão à ideia do justo. 

Reduz a ideia de Sociedade ideal à ideia de uma sociedade empírica, portanto reduzindo 

do mesmo passo o próprio alcance da ideia do justo”1175. Como tivemos oportunidade 

de evidenciar no 4.º e último capítulo da nossa tese, discordamos do autor de O 

pensamento pedagógico de António Sérgio em alguns aspectos. Não obstante seja um 

intérprete fidedigno e inovador no que concerne, acima de tudo, à hermenêutica da obra 

pedagógica do ensaísta, a verdade é que, no que respeita ao pensamento filosófico de 

Sérgio, a sua perspectiva não é absolutamente clara. A bem da verdade, se denuncia a 

abismática relação da filosofia fundamental com a filosofia aplicada, isto é, da teoria 

com a prática, se louva o racionalismo ideal e se enaltece até o humanismo e a ética do 

seareiro, porque é lhe aponta depois tantas insuficiências? Não é claro, no nosso ponto 

                                                           
1173 PATRÍCIO, Manuel Ferreira, O pensamento pedagógico de António Sérgio, p. 39. 
1174 Ibidem, pp. 41-42. 
1175 Ibidem, p. 42. 
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de vista, que Sérgio reduza a sua proposta de sociedade ideal (que é a ideia de um 

racionalismo puro e idealista) a uma mera e inconsequente sociedade empírico-

marxista, por exemplo. Como também não é claro que o seu racionalismo o tenha 

conduzido para uma negação da pátria portuguesa e dos seus indivíduos. Tal como 

salientámos antes, afirmações desta índole não passam de sofismas e de falsas questões. 

Não é, pois, por e através delas, que devemos criticar a filosofia sergiana. Se Ferreira 

Patrício, na sua apreciação crítica, se tivesse restringido simplesmente ao dilema da 

abissalidade das filosofias teórica e prática, é provável que nos tivesse concedido uma 

análise mais profunda e mais transparente do pensar de António Sérgio. 

No texto que serviu de prefácio à colectânea de alguns dos ensaios filosóficos de 

António Sérgio – Notas Sobre Antero, Cartas de Problemática e Outros Textos 

Filosóficos –, António Pedro Mesquita também apresenta uma leitura crítica da filosofia 

do autor. Ela evidencia uma entonação inovadora, não só porque coloca em causa o 

objecto e o fim da filosofia ela mesma para o homem dos Ensaios, como questiona 

igualmente o uso que este lhe dá. Para António Pedro Mesquita, Sérgio valeu-se 

instrumentalmente da filosofia, esta era-lhe um trunfo da qual se utilizava sempre que 

pretendia vencer algum jogo ou alguma batalha: “O problema é que, para ele, a filosofia 

era apenas mais um dos tabuleiros em que esta partida vital se jogava. E como não é o 

caso que a filosofia seja apenas isso, Sérgio manteve sempre com a filosofia uma 

relação eminentemente instrumental, prolongando-se nela as batalhas que julgava 

traduzirem a este nível o seu combate fundamental”1176. A filosofia era-lhe uma 

vantagem perante os seus adversários de ideologia, cultura e política. 

Segundo a leitura que António Pedro Mesquita nos apresenta, a filosofia de 

António Sérgio passa, sobretudo na sua juventude intelectual, por uma evolução 

explícita. Por mais que o próprio ensaísta julgue que as suas suposições filosóficas 

reenviam sempre para a mesma raiz, é indiscutível para o prefaciador de Notas Sobre 

Antero, Cartas de Problemática e Outros Textos Filosóficos que Sérgio não tenha 

alterado o seu modo de pensar: “Mas, para além deste racionalismo e deste humanismo, 

não haverá nele qualquer coisa como uma evolução filosófica? ¶ Parece indiscutível que 

sim. ¶ Atente-se primeiro nas Notas sobre Antero – obra escrita, segundo o seu próprio 

testemunho, por volta de 1903 –, veja-se depois a edição original do primeiro tomo dos 

Ensaios (que data de 1920) e confronte-se finalmente com qualquer dos seus opúsculos 

                                                           
1176 MESQUITA, António Pedro. Aspecto do ideário sergiano em ontologia. Prefácio a SÉRGIO, 
António, Notas Sobre Antero, Cartas de Problemática e Outros Textos Filosóficos, p. 11. 
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filosóficos posteriores à década de 30. É impossível não se dar por tal evolução”1177. Ao 

que António Pedro Mesquita intitula de profunda e radical evolução1178, preferimos nós 

chamar de transformação. 

O facto de António Pedro Mesquita valorizar “a grande matriz do pensar 

sergiano”1179 e de legitimar o que considera ser a principal questão filosófica da obra de 

Sérgio – a luta entre o ideal e o real1180 –, não o impede de a ela lhe apontar, ao mesmo 

tempo, um conjunto de insuficiências ideológico-epistemológicas. Desse modo, está 

convicto de que o grande pecado do ilustre seareiro foi não ter partido da metafísica, 

“preferindo situar-se numa trincheira prioritariamente ética ou primariamente 

política”1181. Cremos que o prefaciador de Notas Sobre Antero, Cartas de Problemática 

e Outros Textos Filosóficos se está a referir ao pensamento maduro de António Sérgio, 

já que, no que respeita à sua juventude intelectual, nem sempre é da ética ou da política 

que o autor parte. Se nos lembrarmos da obra de 1909, por exemplo, há trechos que 

denotam uma profunda inclinação para a primazia da metafísica. De qualquer maneira, 

na opinião de António Pedro Mesquita, a partir do momento em que o nosso ensaísta 

não investe positivamente no idealismo crítico, acaba por se tornar refém de um 

realismo ingénuo. Afinal, ao postular uma antinomia entre o real e o racional, identifica 

o real com o ideal. Ora, numa proposta desta natureza, o ideal nunca poderá ser real. 

Poder-se-á até consentir que é uma proposta “mais iluminista do que propriamente 

idealista; para que fosse idealista, haveria que ter partido de um princípio 

incondicionado, haveria que ter radicado o seu sistema numa primeira posição absoluta, 

à luz da qual se veria disciplinada e finalmente resolvida a grande batalha do real e do 

ideal”1182 – se Sérgio tivesse aprofundado ou redimensionado a noção de Uno unificante 

e não a tivesse, portanto, remetido para um domínio quase exclusivamente 

gnosiológico-epistemológico, ela poderia representar esse princípio incondicionado que, 

segundo António Pedro Mesquita, se faz ausente na obra do seareiro. Ora, isto faz com 

que aquele prefaciador chegue à conclusão de que “a filosofia de Sérgio é sobretudo um 

                                                           
1177 Ibidem, p. 15. 
1178 Vf. Ibidem, p. 16. 
1179 Ibidem, p. 39. 
1180 Ibidem, p. 39: “A filosofia sergiana nada mais é justamente do que esta reivindicação do ideal contra 
o real, do que esta objecção do ideal ao real, do que esta contraposição do ideal e do real. O «idealismo» e 
o «realismo» do seu vocabulário filosófico estão assim muito próximos do sentido etimológico que o 
pensamento político coevo lhes atribuía e constituem, em grande medida, um prolongamento metafísico 
da grande batalha que opunha Sérgio ao realismo naturalista e biologizante «dos factos»”. 
1181 Ibidem, p. 40. 
1182 Ibidem, pp. 40-41. 
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projecto de mundo alternativo ao mundo «real», isto é, por ele admitido como real, mas 

nunca é o próprio mundo real projectado a partir do seu sentido. A sua filosofia, de 

outro modo, não é uma interpretação do mundo, mas uma negação do mundo, ou, se se 

preferir, uma idealização do mundo”1183. 

As críticas de António Pedro Mesquita tornam-se, a partir deste instante, mais 

duras e, simultaneamente, menos justas. Quando escreve que, “em filosofia, o seu 

«idealismo crítico» surge apenas a terreiro para impugnar o «senso comum», o 

«realismo político», o «materialismo dialéctico», o «bergsonismo». Em todo o caso, é 

sempre contra um Outro que a sua filosofia se afirma: e esse Outro é apenas a 

modalização particular com que o «mundo real» circunstancialmente se assume”1184, o 

intérprete está a ir na mesma linha de Eduardo Lourenço. Ou seja, para ambos, António 

Sérgio nunca reflectiu estimulado por si próprio nem apresentou uma questão 

verdadeiramente nova. Embora o ensaísta gostasse de afirmar que só escrevia motivado 

por estímulos exteriores1185, a verdade é que, tal como já tivemos oportunidade de 

enfatizar, ele revelou um pensamento inovador em variados aspectos e conseguiu 

desligar-se dos autores que o incitavam e das polémicas nas quais se encapsulava. Por 

esse motivo, não nos parece razoável definir a filosofia de Sérgio, no seu todo, tão-só 

como uma renúncia intelectual, como uma alienação ou como um egocentrismo. 

Lançarmos, sem dó nem piedade, um artefacto demolidor sobre o edifício mental que o 

nosso autor construiu ao longo da vida, seria profundamente injusto. E sê-lo-ia não 

porque hipoteticamente Sérgio não o merecesse ou porque a dívida que ainda hoje por 

ele temos assim não o deixa (bem ou mal, foi o ensaísta que, desde a década de 20 até à 

década de 50, se esforçou, em Portugal, por incentivar as novas gerações a pensar, a 

pensar correctamente – mais nenhum outro autor o fez), mas porque Sérgio não tinha 

consciência dos limites e da carência da sua própria filosofia. No seu conceito, ela era 

uma edificação sólida, válida e intocável. Promovermos o seu desabamento implica, 

naturalmente, aniquilarmos o mundo que Sérgio criou e, consequentemente, 

exterminarmos, em si, o próprio filósofo. Será isso, em absoluto, justo e legítimo? 

Estamos crentes que não. 

É provável que ao não ter tido plena ciência das fragilidades da sua doutrina 

filosófica ou de não ter tido coragem de as revelar, Sérgio tenha incorrido num erro 

                                                           
1183 Ibidem, p. 41. 
1184 Ibidem, p. 41. 
1185 Na década de 50, no entanto, assumirá que “a reflexão sobre o saber foi coisa em mim espontânea, 
anterior à leitura de qualquer filósofo” (Idem, Cartas de Problemática, carta n.º 12, p. 454). 
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crasso e fatal; é possível que ao não se ter dado conta de que a sua obra estava pejada de 

questões inexplicáveis e de iluminados irracionalismos, tenha negado a importância que 

tanto concedia ao método, à dúvida e à crítica, contudo, tal não invalida que, em si, por 

si e para si, a sua filosofia não se sustentasse. 

Sermos justos com Sérgio significa, pois, questionarmos a sua filosofia tanto fora  

de si mesma e em conexão com o Mundo como dentro de si própria e refém dos seus 

egotismos. Sermos justos com Sérgio significa desagrilhoá-lo das leituras e das 

interpretações que até hoje perduram dos seus pseudo-discípulos e dos seus detractores. 

Sermos justos com Sérgio significa enquadrá-lo e contextualizá-lo devidamente na cena 

cultural portuguesa do século XX, limpando-o da imagem de mito cultural. Sermos 

justos com Sérgio significa promovermos o diálogo da sua obra com os filósofos que 

lhe eram contemporâneos. Sermos justos com Sérgio, finalmente, significa 

denunciarmos a profunda injustiça por até hoje, 43 anos depois da sua morte, a sua obra 

não ter sido publicada na íntegra nem estar disponível, sistematizada e organizada para 

os leitores e estudiosos interessados – nem a edição dos Ensaios nem a republicação das 

suas obras mais emblemáticas em colectâneas e antologias sanam essa falha. 

Há, portanto, que descavar ainda o enorme e indesvendável mundo que se 

encontra submerso nos empoeirados depósitos das nossas hemerotecas e bibliotecas 

para que a obra de António Sérgio fique completa. 

É preciso fazer emergir MAIS Sérgio, OUTRO Sérgio. 

 

“São incitamentos à vossa reflexão filosófica, – 

nada mais. E incitamentos porquê? Porque a 

reflexão filosófica é uma coisa bela”1186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1186 Ibidem, Carta n.º 10, p. 432. 
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Tábua Bio-Bibliográfica de António Sérgio 

 

1883 – Filho do Oficial da Marinha António Sérgio de Sousa (1842-1905) e de Ana 

Maria Henriques de Brito Sérgio de Sousa (1855-1948), nasceu no dia 3 de Setembro 

em Damão. António Sérgio é o terceiro dos quatro filhos do casal. A suas irmãs eram 

Maria do Pilar Sérgio de Sousa (1880-1960), Matilde Sérgio de Sousa (1881-1961) e 

Juliana Ana Henriques de Brito Sérgio de Sousa (1885-1935). Tinha ainda uma irmã 

mais velha – Maria da Conceição Sérgio de Sousa (1868-1949) –, filha do 

relacionamento do seu pai com Ana Joaquina do Amaral Corgel Moreira. António 

Sérgio procede de fidalgos cavaleiros da Casa Real Portuguesa, já que o seu Pai fora 

ajudante de campo honorário do Rei, o seu Avô (Almirante Visconde Sérgio de Sousa) 

fora perceptor militar de D. Luís e o seu Bisavô materno fora “o último conquistador da 

Índia” – General Henrique Carlos Henriques 

1886-1893 – Durante sete anos viveu no Congo português, país no qual o seu Pai 

exercia as funções de Governador 

1893 – Passou a viver em Portugal e ingressou, pela primeira vez, numa escola – no 

Real Colégio Militar 

1900 – Cursou, durante um ano, a Escola Politécnica 

1901-1904 – Frequentou a Armada e seguidamente a Escola Naval 

1904-1905 – Quando terminou o curso da Escola Naval fez uma viagem ao Oriente que 

durou cerca de um ano e meio (foi pelo Suez e regressou pelo Cabo da Boa Esperança) 

1908 – Publicou o livro de poesia Rimas 

1909 – Publicou o ensaio Notas sobre os Sonetos e as Tendências Gerais da Filosofia, 

de Antero de Quental. Pediu licença para concorrer ao lugar de professor do 4º Grupo 

do Real Colégio Militar (por esta altura, Sérgio era 2.º Tenente da Armada) 

1910 – Casou-se no dia 14 de Junho, em Lisboa (na freguesia de São Mamede), com 

Luísa Estefânia Gerschey da Silva (1879-1960) e pediu, na Marinha, depois da 

Implantação da República, uma licença ilimitada das suas funções, a qual lhe foi 

concedida no dia 11 de Novembro. Por essa altura, chegou a ser preso pelos 

republicanos durante três dias. Pouco depois, começou a trabalhar para o Sr. Kellogg 

(director de uma editora norte-americana) 

1911 – Passa a ser, a partir de Janeiro, o director literário da revista Serões. 

Permanecerá nesse cargo até Dezembro desse ano, quando a publicação da revista chega 
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ao fim. A seu pedido, conhece pessoalmente Raul Proença, jovem publicista que já 

admirava intelectualmente. Ao lado dos maiores escritores e poetas do país, funda o 

movimento da Renascença Portuguesa 

1912 – Faz um concurso para professor da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa mas é preterido. O escolhido é o professor João Matos Romão. No fim do ano, 

parte para Londres e demora-se por lá até ao início de Janeiro do próximo ano. Provoca 

Teófilo Braga para uma polémica mas este não lhe responde. Entre 1912 e 1932 

colabora na revista A Águia 

1913 – Vindo de Inglaterra, passa fugazmente por Lisboa, nos primeiros dias de Janeiro, 

e ruma para o Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, dedica-se essencialmente ao trabalho 

da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, e fica por lá até ao início do próximo 

ano. Publica na Revista Americana, do Rio de Janeiro, o ensaio Da Natureza da 

Afecção – Ensaios de Psicologia e Pedagogia. Entre Outubro de 1913 e Julho de 1914, 

trava, nas páginas d’A Águia, uma das suas maiores polémicas: o adversário é o seu 

amigo Joaquim Teixeira de Pascoaes e a temática em causa é o saudosismo. Nessa 

época, polemiza também com Jaime Cortesão 

1914 – A conselho de um médico brasileiro, desloca-se a Nice, à casa de repouso 

Maison Saint Antoine, do Dr. Montennis, para se tratar de questões nervosas. Fica por 

lá de Janeiro até ao fim de Março. Em Abril vai até Genebra. Nesta cidade, juntamente 

com a sua mulher, frequentou o Instituto Jean-Jacques Rousseau (inscreveu-se em 

Novembro de 1914) até 1916, embora interruptamente. No fim do ano de 1914, foi 

convidado para fundar e dirigir, em Cuba, uma Escola Nova, cujo convite, no entanto, 

declinou e o qual foi prontamente assumido pelo professor António Faria de 

Vasconcelos 

1915 – Escreveu no Livre d’Or do Instituto Jean-Jacques Rosseau uma pequena nota 

autobiográfica de apresentação. É nessa altura que trava amizade com Eduard 

Claparède. Em Junho deste mesmo ano, demitiu-se definitivamente da Marinha (embora 

já estivesse afastado desta instituição desde 1910). Publica o livro Educação Cívica 

(artigos editados na revista A Águia) 

1917 – Pretende fundar uma escola primária, motivado por um grupo de alunos que se 

reunia na casa dos senhores Sofia e Fortunato Abecassis (à Lapa). O projecto é iniciado 

mas desconhece-se a sua evolução. Sabe-se, contudo, que o Queen Elizabeth’s School 

(Q.E.S.) iniciou as suas actividades, em 1935, precisamente numa sala e num jardim 

pertencentes à casa desses senhores. Nesse ano, trava polémica com José Pequito 
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Rebelo. Sai, na revista A Águia, o seu ensaio Ciência e Educação (Sobre a Pedagogia 

Quantitativa da Vulgarização de Conhecimentos) 

1918 – Em Fevereiro, funda ao lado de Francisco Reis Santos, de Pedro José da Cunha, 

de Raul Proença e de Francisco Velhinho Correia a Liga de Acção Nacional; no dia 18 

de Dezembro do mesmo ano, por ocasião do funeral de Sidónio Pais, foi baleado na 

baixa lisboeta 

1918-1919 – Dirigiu, durante um ano, a revista Pela Grei 

1919-1921 – Vive e trabalha novamente no Rio de Janeiro: para além de se dedicar à 

Grande Enciclopédica Portuguesa e Brasileira, trabalhava nas publicações Laemmert 

(pertencentes ao seu sogro – Manuel José da Silva). Nessa época, lança-se numa 

sociedade com Álvaro Pinto (a Sociedade Sérgio & Pinto), que tinha como objectivo 

gerir a Livraria Editora Anuário do Brasil (esta editava a revista Terra do Sol e 

representava também oficialmente, em terras brasileiras, a Renascença Portuguesa) 

1920 – Sai a primeira edição do Tomo I dos seus Ensaios 

1921 – Não é admitido pela Faculdade de Letras de Lisboa para leccionar a disciplina 

de Pedagogia. Foi preterido relativamente a Agostinho Fortes. É convidado para fundar 

e integrar a revista Seara Nova 

1922 – Antes de regressar definitivamente a Lisboa, depois de ter deixado o Brasil, 

passa por um sanatório na Suiça e outro na Floresta Negra. Durante este ano, passa por 

algumas crises depressivas 

1923 – Integra, a partir de Abril, os corpos directivos da Seara Nova. Foi Ministro da 

Instrução, no Governo de Álvaro de Castro, entre 18 de Dezembro de 1923 e 23 de 

Fevereiro de 1924. Enquanto Ministro, funda o Instituto Português de Oncologia. Neste 

ano, polemiza com Bernardino Machado. Colabora na revista Homens Livres 

1924 – Enreda-se numa polémica com Carlos Malheiro Dias a propósito de D. 

Sebastião e do sebastianismo. Publica o livro de contos infantis Na Terra e no Mar 

1925 – Trava polémica com o professor de Direito Martinho Nobre de Melo. Edita para 

as crianças os Contos Gregos 

1926 – Em Abril deste ano, ao lado de Luís Câmara Reys, José Rodrigues Miguéis, 

Sarmento de Beires e Mário de Castro, Sérgio dinamiza, em Coimbra, a primeira acção 

de propaganda da Seara Nova. Exíla-se em Paris por motivos políticos referentes ao 

Golpe de Estado Militar de 28 de Maio de 1926. Na capital francesa, para além das 

traduções que realizava (chegou a traduzir Tolstoi para um editor de São Paulo), das 

lições particulares que dava, trabalhou ainda na Casa Editora Franco-Ibero-Americana 
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de Muñoz Escamez e na editorial Quillet, por meio da Livraria Francesa e Estrangeira 

Truchy-Leroi. Na mesma época colaborava também com a Paramount: adaptava, para 

português, filmes sonoros. Enfrenta polémica com o integralista Manuel Múrias e 

publica O Reino Cadaveroso ou o Problema da Cultura em Portugal. Através da Seara 

Nova, publica os livros infantis A Dança dos Meses e O Rato Pelado 

1927 – Funda a Liga da Defesa da República, em Paris, ao lado de Afonso Costa, 

Álvaro de Castro, José Domingues dos Santos, Jaime Cortesão e Raul Proença. Publica 

o livro infantil Os Conselheiros do Califa 

1929 – Sai a primeira edição do Tomo II dos seus Ensaios. Polemiza com J. Preto 

Pacheco e com Luís Cabral de Moncada 

1930 – Trava polémica com o escritor José Rodrigues Miguéis 

1932 – Sai a primeira edição do Tomo III dos seus Ensaios. Orienta, a convite do Reitor 

da Universidade de Santiago de Compostela (D. Alexandre Cadarso), um curso de 

literatura portuguesa, durante quatro meses. Polemiza com João Gaspar Simões 

1933 – Fim do exílio de Paris. Regressa a Lisboa e, nesse mesmo ano, chega a provocar, 

em tom de polémica, o próprio António de Oliveira Salazar, contudo, este não lhe 

responde. Limita-se apenas a apreender-lhe o livro Diálogos de Doutrina Democrática. 

Chega a ser preso neste mesmo ano 

1934 – Sai a primeira edição do Tomo IV dos seus Ensaios. Torna-se director-delegado 

da revista Seara Nova. Polemiza com o poeta Afonso Lopes Vieira, com José Maria 

Rodrigues e com Adolfo Casais Monteiro 

1935 – No fim deste ano, depois de ter estado preso por alguns meses, é colocado, pela 

polícia política de Salazar, na fronteira de Portugal com a Espanha. Exila-se em Madrid 

até meados de 1936. Neste ano, trava polémica com o filósofo José Marinho 

1936 – Sai a primeira edição do Tomo V dos seus Ensaios. Trava com José Sant’Anna 

Dionísio uma polémica acerca do valor filosófico da obra de Leonardo Coimbra 

1937 – Sai a segunda edição do Tomo III dos seus Ensaios e o escrito Cartesianismo 

Ideal e Cartesianismo Real. Trava polémica com o médico Abel Salazar, contudo, esta 

não se limita a um confronto de ideias e ganha proporções de ofensa pessoal. No mesmo 

ano, debate ainda com o professor Jofre do Amaral Nogueira e Mário Ramos 

1938 – Enfrenta polémica com o filólogo Agostinho de Campos 

1939 – Entre o fim dos anos 1930 e o início dos 1940, leccionou a disciplina de 

Português na Escola Pedro Nunes, em Lisboa. Na mesma época, dá também aulas 

particulares. Sai, devido aos desentendimentos com Câmara Reys, da direcção da revista 
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Seara Nova, em Junho desse ano. No entanto, o seu nome só é retirado do cabeçalho da 

revista em Abril de 1940. Conjuntamente com Agostinho da Silva, Álvaro Salema e 

Castelo Branco Chaves tenta fundar uma revista nova (Pórtico) 

1943 – Publica o escrito Um problema anteriano (Sobre a Ideia e a Realidade do 

Desprendimento Activo na Peregrinação Moral do Autor dos Sonetos) 

1945 – Publica o livro infantil Os Dez Anõezinhos da Tia Verde-Água 

1946 – Sai a primeira edição do Tomo VI dos seus Ensaios. Torna-se vice-presidente da 

Junta Consultiva do MUD (Movimento de Unidade Democrática). Polemiza com Bento 

de Jesus Caraça. Entre os anos de 1946 e 1955 colabora na revista Portucale 

1948 – É preso pela quarta vez na sua vida. Publica, no Porto, o escrito Perante a 

Inexistência de uma Civilização Cristã – Depoimentos de Antero de Quental e António 

Vieira 

1949 – Sai a segunda edição do Tomo I dos seus Ensaios 

1950 – Funda o Directório Democrático-Social. Trava polémica com o professor 

António José Saraiva 

1951 – É operado às cataratas, depois de ter cegado quase completamente do olho 

direito. Entre 1951 e 1959 colabora no Boletim Cooperativista (do qual é fundador). 

Participa efusivamente da homenagem que a Academia de Coimbra faz a Teixeira de 

Pascoaes 

1952 – Escreve, entre os anos de 1952 e 1955, as notáveis Cartas de Problemática 

(Dirigidas a um Grupo de Jovens Amigos, Alunas e Alunos da Faculdade de Ciências) 

1953 – Presidiu à Comissão Promotora de Voto, que se propunha obter garantias de 

democraticidade para os actos eleitorais. Entre 1953 e 1957 escreve as Cartas do 

Terceiro Homem 

1954 – Sai a primeira edição do Tomo VII dos seus Ensaios 

1955 – Sai a segunda edição do Tomo V dos seus Ensaios. Envolve-se numa polémica 

com o linguísta Óscar Lopes 

1957 – Sai a segunda edição do Tomo II dos seus Ensaios 

1958 – Sai a primeira edição do Tomo VIII dos seus Ensaios. É um dos principais 

impulsionadores da candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República. Fez 

parte da comissão de recepção ao dirigente trabalhista Aneurin Bevan que viria a Lisboa 

e ao Porto proferir algumas conferências. A deslocação do político britânico foi proibida 

pelo governo português e alguns membros da comissão de recepção, incluindo o 

António Sérgio, foram presos durante alguns dias 
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1959 – Sai a segunda edição do Tomo IV dos seus Ensaios 

1960 – Falece no dia 29 de Fevereiro, em Lisboa, a sua mulher – Luísa Estefânia 

Gerschey da Silva 

1969 –  No dia 24 de Janeiro, António Sérgio falece, em Lisboa, com 86 anos de idade 
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Breve Dicionário dos Conceitos Gnosiológicos de António Sérgio 
 

Actividade – Também entendido como Acção ou Movimento, é um dos mais relevantes 
conceitos da Gnosiologia de António Sérgio. É através dele que o processo cognitivo 
ocorre, ou seja, é o meio pela qual a relacionação mental se dá, permitindo, desse modo, 
a formação do conhecimento. Não é uma substância, é um suporte ou um impulsionador 
da dinâmica processual cognitiva   
 
Anti-empirismo – Contraria a perspectiva dos filósofos empiristas, na qual as coisas 
reais se revelam imediatamente pela vista ou pelo tacto, imprimindo-se no pensamento 
do indivíduo de uma forma experiencial e sensitiva. O empirismo é visto por António 
Sérgio como uma doutrina que descarta a profunda iniciativa do intelecto humano, ao 
mesmo tempo que lhe nega a sua capacidade activa e criativa e lhe exalta o antecedente 
causal dos sentidos 
 
Coisa – É o percepto, o objecto-substância. No entanto, Sérgio não crê que a ideia de 
coisa derive do percepto. É, por sua vez, a fonte dele. Deve-se a um juízo de atribuição 
a subida ao nível percepcional da mente. Ou seja, este juízo não consiste na atribuição 
de uma qualidade a uma coisa, mas na atribuição de uma coisa a uma sensação – na 
atribuição de uma coisa a uma qualidade 
 
Conhecimento – O acto de conhecer é essencialmente uma invenção, uma criação do 
Espírito ou da Inteligência. Não se trata, portanto, de ligar coisas anteriormente dadas 
pelos sentido mas de inventar coisas a partir da relacionação mental. No fundo, aquilo 
que julgamos ser descobrimentos (ou dados sensoriais) são realmente invenções 
 
Consciência Intelectual (Consciência Intelectiva) – A esta consciência diz respeito o 
pensamento sobre aquilo que não é sensível. Ou seja, a consciência intelectiva, partindo 
de um sinal externo, cria a percepção de um objecto e estabelece todas as relações ideais 
que permitem formá-lo e incorporá-lo num contexto que vai para além dos limites 
espácio-temporais 
 
Consciência Sensível (Consciência Fenomenal ou Subjectiva) – A esta consciência 
corresponde o sentimento ou a sensação imediata de uma qualidade exterior. Poder-se-á 
afirmar, aliás, que a sua actividade consiste em receber apenas sinais externos ou 
impressões 
 
Criticismo – É a proposta epistemológico-gnosiológica que António Sérgio apresenta 
na sua obra. Partindo da dúvida metódica, o autor propõe que o conhecimento se forme 
e estatua criticamente, por meio do trabalho mental, e não pelas simples impressões 
sensoriais. Relaciona-se, naturalmente, com kantismo e com o neokantismo 
 
Deus (Metodológico/Racional/Acto-Imanente) – É entendido por António Sérgio 
como puro Espírito, ou seja, como um princípio de unidade, como uma lei interna, que é 
imanente à inteligência e à consciência do homem. Do mesmo modo, é o foco do pensar 
universal e objectivo. Através de uma metáfora, Sérgio descreve-o como sendo a cúpula 
de um edifício puramente mental 
 
Empirismo – É a doutrina gnosiológica mais criticada por António Sérgio na sua obra 
intelectual. Assumidamente anti-empirista, o autor crê que o conhecimento não é o 
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resultado de um contacto empírico entre o Sujeito e o Objecto. É antes uma invenção e 
uma criação da inteligência que, só posteriormente, a experiência confirma 
 
Espaço – Assim como para Kant, também para António Sérgio, o espaço é uma forma a 
priori da sensibilidade. Isto é, é um conceito não empírico, uma representação 
absolutamente necessária, a priori, que fundamenta todas as intuições recebidas do 
exterior. Em síntese, é uma grandeza infinita dada. De todo modo, a medida do espaço é 
correlativa à medida do tempo e ambas as categorias não podem ser absolutizadas. São 
meras estruturas que possibilitam o conhecimento e dinamizam o trabalho da Razão 
 
Espírito – O Espírito é, por excelência, para António Sérgio, o acto criador do espaço, 
da extensão ou da realidade e, por consequência, de todos os correlativos que 
dinamizam a actividade pensante. De outro modo, o Espírito, na sua actividade 
objectiva e intelectual, promove o desejo de liberdade e libertação na alma do ser 
humano. Tal desejo constitui-se como ânsia do Universal e do Todo 
Eu/Não-Eu – Trata-se da relação Sujeito-Objecto, que implica uma correlatividade, isto 
é, são dois aspectos correlativos de uma mesma realidade. O Eu só existe porque o Não-
Eu (que, a bem da verdade, é uma outra parte da sua natureza) também existe. A 
consciência do eu implica, neste sentido, a consciência do não-eu. E, apesar disso, 
implica também a consciência do outro-eu, do sócio, do semelhante, do companheiro. 
De qualquer forma, o Sujeito, enquanto eu, diferencia-se do Objecto, enquanto não-eu, 
na medida em que tem a capacidade de unir e unificar os dois por meio da actividade 
racional 
 
Eu empírico (Eu sensorial) – Este estádio do Eu é aquele que é responsável pelo 
conhecimento do senso comum, que se baseia tão-só nas sensações e nas primeiras 
experiências para auferir um conhecimento. Umas das suas principais características é 
separar o sujeito do objecto, o eu do não-eu, por exemplo 
 
Eu Originário (Eu espiritual) – Este estádio do Eu é entendido como absoluto, uma 
vez que é ele que determina todas as relações. Não só as relações mentais e racionais, 
mas também as espirituais e as que dizem respeito ao sentido de universalidade. O eu 
originário é o Espírito (não enquanto substância mas enquanto Acto), o Uno unificante, 
o verdadeiro ser. O eu espiritual não se apresenta somente como um reflexo da 
evolução gnosiológica do eu sensorial, é outrossim um resultado do desenvolvimento 
ontológico do ser humano e da sua contextualização social, educativa e cultural 
 
Experiência – É um resultado da acção intelectual e consiste em seleccionar as várias 
interpretações (provavelmente até fantasias) que o intelecto lhe propõe ou lhe apresenta. 
No fundo, tal como propõe António Sérgio, “a experiência é uma só, e toda ela 
psíquica” 
 
Extensão – Este conceito aplica-se ao de Sensação, ou seja, é a matéria inicial do saber 
e do conhecimento 
 
Facto – É um dado inventado e consolidado pela Razão que só posteriormente é 
confirmado pela experiência 
 
Fenómeno – Contrariando os animistas e os imagetistas, António Sérgio crê que o 
fenómeno é uma criação intelectual e não uma mera intuição sensível. O ensaísta não 
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aceita a existência de formas substanciais que, consequentemente, legitimam a realidade 
dos fenómenos físicos e materiais. No seu entender, não é o animismo ou o imagetismo 
que explicam a relação destes com um elemento, supostamente superior e de natureza 
diversa, que lhes dá origem, mas antes a aplicação da relacionação matemática 
 
Filosofia Relacional (Gnosiologia/Epistemologia) – A teoria do conhecimento, aos 
olhos de Sérgio, baseia-se numa filosofia relacional, isto é, numa relacionação mental, 
matemática e formal, a mais objectiva e real possível (partindo da premissa que a única 
realidade é o Espírito), que descarta a ilusão do sensacionismo. Não é a intuição nem a 
realidade exterior que desencadeiam o processo cognitivo, são antes a construção 
mental e a relacionação inteligível que constituem e inventam os objectos e formam o 
conhecimento 
 
Físis – A ideia de Físis, na gnosiologia sergiana, corresponde ao não-mental, ao 
chamado mundo material ou físico, estudado pelos físicos e pelos biologistas, de 
existência independente da nossa psique ou inteligência. De qualquer forma, o ensaísta 
crê que a dita Físis deva ser concebida como Actividade – ou como Acção – e não como 
Coisa. É a Actividade do mundo físico que está em relação permanente com a 
Actividade do mundo mental. Não é, absolutamente, uma matéria inerte, um objecto 
inexpressivo e estático (pronto a ser devorado e apoderado pelo Sujeito) ou um fundo 
sensível que dá o mote à estruturação racional. É, no fim de contas, como lhe chama 
António Sérgio, o misterioso X 
 
Formas – Estas categorias devem ser interpretadas, no pensar de António Sérgio, como 
a Actividade-Físis por excelência, como a Actividade-do-Mundo, e, naturalmente, como 
a actividade do Uno unificante. São, no fundo, a pura dinâmica do processo cognitivo. 
De outro modo, podem também ser entendidas como os verdadeiros paradigmas de todo 
o conhecimento 
 
Ideias – As ideias, no pensamento sergiano, são descritas enquanto livres criações do 
Espírito, apesar de, ao mesmo tempo, relatarem a realidade do nosso mundo. São, neste 
sentido, relações inventadas pelo nosso intelecto e que posteriormente são abonadas por 
um experienciar que as confirma 
 
Idealismo Gnosiológico – É, na óptica de António Sérgio, o oposto do empirismo, no 
qual os objectos do pensamento são sempre inventados pelo intelecto humano e que, por 
sua vez, estão sempre presentes no pensamento como ideias. Contudo, estas não podem 
ser entendidas como imagens, como sentires ou como algo que é dado anteriormente 
pelos sentidos 
 
Imagem – É construída pelo dinamismo mental, a partir de uma acção que é 
inimaginável. Ou seja, a partir de um algo que não é dado à mente, e que é a própria 
psique, a própria mente humana, embora no seu nível mais baixo de Actividade 
 
Impressão (Sensação) – A impressão ou sensação não é considerada experiência, é, ao 
invés, algo vaguíssimo, do qual não há ainda apercepção ou juízo. Não passando de 
matéria sensorial, crê António Sérgio que se trata apenas de um sinal do Mundo 
 
Intelecto/Inteligência – É um dinamismo criador, uma fonte inesgotável de 
determinações mentais, como escreve António Sérgio. Ou seja, o intelecto é um livre 
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inventor de relações inteligíveis, de Formas e de conjecturas variadas que promovem o 
conhecimento. A inteligência tem, pois, a função de unir, unificar e universalizar. Do 
mesmo modo, tem a capacidade ainda de integrar a parte no Todo (isto é, o particular no 
universal) e de desvelar, simultaneamente, que é do Todo que se vai para a parte. A 
Inteligência não é, portanto, a faculdade de realizar abstracções, que por sua vez são 
extraídas de percepções que nos foram dadas anteriormente pelos sentidos, mas a de 
criar as percepções e as concepções do Universo concreto, por meio de síntese de 
impressões e de relações inteligíveis. Ao fim e ao cabo, a Inteligência produz a 
percepção, tornando-se, neste sentido, uma actividade de sínteses a priori 
 
Inteligência Discursiva – Contrariamente à inteligência científica defendida por 
António Sérgio, esta inteligência de inspiração aristotélica é, no ponto de vista do autor, 
meramente classificadora. Inteligir ou inteleccionar diz respeito à percepção do real, do 
concreto e do particular no sentido de condensá-los num tecido de relações e não numa 
perspectiva classificadora. Inteligir é conhecer criticamente a realidade e não apenas 
categorizá-la e classificá-la em secções lógicas e discursivas 
 
Inteligência Rendeira – É uma metaforização da Inteligência. No ver de António 
Sérgio, o Intelecto inventa os objectos e cria o conhecimento do mesmo modo que as 
mulheres rendeiras tecem as suas rendas de bilros através de alfinetes espetados numa 
almofada. Ora, é precisamente nestes alfinetes, afinal os instrumentos que o Universo 
nos proporciona para podermos criar, inventar e conceber, que reside o busílis da teoria 
sergiana do conhecimento. Estes alfinetes, numa analogia gnosiológica, são a 
Inteligência. É ela que permite ao ser humano criar conhecimento, não obstante não saia 
directamente de si nem se manifeste em si esse dito conhecimento. Trata-se, no fundo, 
de uma ferramenta 
 
Juízo – É o resultado da construção perceptiva e, nesse sentido, pressupõe já um 
raciocínio. Já está, pois, além dos primeiros sinais enviados pelo Mundo à Actividade 
mental do ser humano 
 
Matéria – O conceito de Matéria no pensamento de António Sérgio está associado aos 
conceitos de Coisa e de Sensação. Poder-se-á até dizer que a Matéria é o pressuposto 
inicial do saber e do conhecimento. É um dos primeiros sinais gnosiológicos, ou um dos 
primeiros sinais do Mundo 
 
Movimento – A ideia de Movimento corresponde, na obra de António Sérgio, à ideia 
de Actividade. No entanto, o autor refere-se tanto à Actividade da Físis como à 
Actividade do Espírito. Embora possuam, aparentemente, características diversas, 
podemos constantar que ambas têm a mesma função: concorrem para o processo final 
do conhecimento. Neste ponto, chegam até a depender uma da outra, tornando-se 
correlativas 
 
Mundo Inteligível – O Mundo Inteligível é, para António Sérgio, o único Mundo de 
existência real, é o conjunto ordenado dos objectos reais, isto é, o inteligível sistema dos 
inteligíveis 
 
Nível Formal do Conhecimento – Neste nível, o homem inventa os construtos formais 
ou científicos com o fito de explicar os fenómenos do mundo das percepções, 
unificando-os e universalizando-os. Nesta etapa, portanto, segundo António Sérgio, a 



325 
 

mente humana dessubstancializa o percepcional (descoisifica o percepcionado). No 
fundo, a passagem do sensorial para o percepcional é uma substancialização do puro 
sensível e a passagem do percepcional para o formal é uma dessubstancialização do 
percepcional (uma descoisificação do percepcionado) 
 
Nível Percepcional do Conhecimento – Este nível do conhecimento torna-se actuante 
a partir do primeiro ano de vida do ser humano, quando, por fim, a criança passa a 
procurar o objecto que desapareceu da sua vista. Segundo António Sérgio, a partir deste 
momento, o sujeito está apto a percepcionar. Já tem, portanto, a noção de coisa, de 
objecto. Mais do que isso até: já constrói o objecto por meio de relações categoriais de 
objecto-qualidade (ou sujeito-predicado, ou substância-acidente) e de unidade-múltiplo. 
No fim de contas, começa a polarizar, na sua mente, o eu e o não-eu e a iniciar também 
o processo experiencial 
 
Nível Sensorial do conhecimento – No ponto de vista do pensamento gnosiológico de 
António Sérgio, este nível do conhecimento diz respeito aos primordiais tempos da 
criança, onde tudo, para ela, são fenómenos puros, nada mais do que vistas. Neste 
período, ainda não existem objectos-de-percepção, ainda não existem coisas. Há apenas 
sensações e sentires, uma vez que a mente da primeira infância é meramente sensorial. 
No fundo, não tem ainda noção de espaço, nem polariza o Sujeito e o Objecto, o Eu e o 
Não-eu 
 
Pensamento – É o acto, por excelência, de unificação e de universalização da 
inteligência humana, podendo ser-lhe atribuído, em termos absolutos, a definição de 
Uno unificante 
 
Percepção – Este conceito, na perspectiva de António Sérgio, é resultado da construção 
do pensar, é pura teoria física interpretativa. Neste sentido, a percepção pressupõe, 
portanto, já um raciocínio. É uma antecipação mental do percepto que visa obter 
 
Processo Cognitivo – O processo cognitivo, para António Sérgio, inicia-se com as tais 
vistas, que nem ainda coisas são, passando-de depois para os construtos percepcionais 
da mente (aos quais chamou de processos de construção, regras de correspondência ou 
normas de interpretação). Depois disso, isto é, dos processos de construção (dos 
construtos percepcionais ou coisas) vai-se para os construtos científicos, de natureza 
formal. Na óptica do ensaísta, o verdadeiro conhecimento, que é aquele de natureza 
científica e formal, constrói-se apenas neste último nível da actividade cognoscitiva do 
ser humano. Poder-se-á até dizer que nos anteriores não há conhecimento propriamente 
em si, há somente um conhecimento do senso comum 
 
Psique – Usado amiúde por António Sérgio na sua obra, é um outro nome dado aos 
conceitos de Espírito, de Razão ou de Mente 
 
Razão – É um dos principais conceitos de toda a Gnosiologia de António Sérgio. E não 
só. É o também da sua Ontologia, da sua Metafísica e da sua Sociologia. No caso 
gnosiológico, contudo, a Razão é o pendor que estabelece a harmonia, a ordem, a 
coerência e a unidade das relações entendíveis e de toda a vida mental. Mas não apenas 
dessas. A Razão estrutura igualmente as representações, os actos, os sentimentos e as 
vontades. No fundo, é uma ordem lógica e real que se aplica tanto à Natureza quanto ao 
Espírito  
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Razão Especulativa – Para António Sérgio, esta razão especulativa não abrange a 
totalidade dos factos da consciência (nomeadamente os seus sentimentos e as suas 
vontades), é uma razão segmentada, destinada a uma função muito específica do 
entendimento humano: dominar o mundo das percepções. Neste sentido, cria princípios 
absolutos para a formação do conhecimento 
 
Razão Prática – A Razão Prática defendida por Sérgio demarca-se, em certa medida, 
da Razão Prática estipulada por Kant, uma vez que o ensaísta não crê que essa mesma 
razão se limite aos contornos da ética. Define-a, desse modo, enquanto razão 
estruturadora dos objectivos fundamentais do ser humano, a saber, da Moralidade e do 
Bem 
 
Senso Comum – É um conhecimento que corresponde ao segundo nível gnosiológico 
proposto por António Sérgio – nível percepcional do conhecimento. Embora, nesta fase, 
já seja possível conceber a percepção de um objecto contextualizado (ao meio e à 
multiplicidade), ainda não há o sentido de universalização, de formalização e de 
descoisificação. Ao contrário, existe sim o ímpeto para a substancialização e para a 
unificação dos múltiplos sentires num objecto concreto. Se não se pode negar que não 
haja conhecimento neste nível, por outro lado ele é identificado como sendo do senso 
comum, das coisas simples que não estão em articulação com um propósito de unidade, 
de universalização e de dessubstancialização. Esta forma de conhecimento não tem o 
objectivo de alcançar a verdadeira ciência (não é, afinal, de carácter epistemológico), 
todavia, não deixa de ser um patamar gnosiológico 
 
Substância – Na linha do que o Espinosa pensava acerca da Substância, António Sérgio 
estava convicto de que este conceito não podia definir-se a partir daquilo que os autores 
escolásticos haviam defendido. Isto é, a Substância não é o suporte das qualidades 
sensíveis, é, pelo contrário, a própria realidade objectiva, entendida na sua unidade e no 
seu todo. A Substância é, pois, a realidade não corpórea que está livre das qualidades 
sensíveis. Ao mesmo tempo, tem a capacidade de se expressar una, infinita, indivisível e 
universalmente. No entendimento de Sérgio, a Substância é o Acto-puro, o Pensamento 
Absoluto, o Uno unificante 
 
Sujeito-Objecto – Esta relação exprime-se, no pensamento de António Sérgio, por uma 
reciprocidade e por uma necessidade inevitável: o Sujeito só existe porque o Objecto 
também existe e vice-versa. Em si, e isoladamente, nenhum deles existe, são dois 
momentos inseparáveis da dialéctica do Espírito. No fundo, o Sujeito e o Objecto não 
são duas partes que se opõem, são, ao invés, duas realidades correlativas do mesmo 
processo cognitivo e mental. De qualquer modo, o Objecto corresponderá sempre a uma 
construção mental, na qual a actividade unificadora e estruturadora do intelecto aplica à 
sensação as suas relações categoriais: como a de um-e-múltiplo, a de substância-e-
qualidade, a de causa-e-efeito ou a de parte-e-todo, por exemplo. Em síntese, o Objecto 
é um tecido de ideias 
 
Tempo – Inspirado também por Imannuel Kant, António Sérgio considera que o Tempo 
não é um conceito empírico que derive de uma experiência qualquer. É antes uma 
representação necessária que detém o fundamento de todas as intuições. É um dado a 
priori e uma forma pura da intuição sensível. Tal como o Espaço, o Tempo não existe 
na medida em que não subsiste a partir do momento em que se abstrai de todas as 
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condições subjectivas da intuição das coisas e dos fenómenos. No fim de contas, esta 
forma da intuição sensível é apenas uma condição formal, a priori, de todos os 
fenómenos em geral 
 
Universal – Este conceito apresenta-se, na obra de António Sérgio, como um dos mais 
fundamentais. No seu entendimento, todos os homens nascem com a faculdade e com a 
pré-disposição para o Universal, para a Unidade e para a Unificação, na medida em que 
são racionalmente aptos. No entanto, não é a experiência que lhes confere esse sentido. 
É a Razão que os encaminha para a inevitabilidade do Universal, para a congregação do 
Conhecimento 
 
Uno unificante – Apesar de não se constituir apenas enquanto matéria gnosiológica, o 
que é certo é que a noção de Uno unificante tem um sentido muito preciso nesta 
matéria. É o movimento eterno e universal do Pensamento (Absoluto) na busca da 
unificação e da explicação. Não é uma substância, é um Acto (-puro), a energia mental 
por excelência que permite a formação do conhecimento 
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1958 

Sobre o espírito do Cooperativismo. Lisboa: Ateneu Cooperativo, 1958 
Nótula preambular para esta segunda edição. Cartesianismo Ideal e Cartesianismo 

Real. 2.ª ed. Lisboa: Editorial Inquérito, s.d. (1959?) 
Diálogos de Doutrina Democrática. Democracia. Diálogos de Doutrina 

Democrática. Alocução aos Socialistas. Cartas do Terceiro Homem. Edição crítica 
orientada por Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel 
Serrão; org. Idalina Sá da Costa e Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1974 
[obra do início dos anos 1930, foi censurada pelos serviços políticos de António 
Salazar] 

Democracia. Diálogos de Doutrina Democrática. Alocução aos Socialistas. 
Cartas do Terceiro Homem. Edição crítica orientada por Castelo Branco Chaves, 
Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão; org. Idalina Sá da Costa e 
Augusto Abelaira, Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1974 

Em Torno das Ideias Políticas de Camões, seguido de Camões Panfletário. 
Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1977 

Notas Sobre Antero, Cartas de Problemática e Outros Textos Filosóficos. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2001 
 

2. Participação em Obras Colectivas 
 

Gráfico Polar de Desvios. Lisboa: Anais do Clube Militar Naval, Vol. 40, 1909, 
pp. 17-19 

Questões Pedagógicas. Carta ao Director da Academia de Estudos Livres, Dr. 
Cardoso Gonçalves. In: AAVV. Anais da Academia de Estudos Livres. N.º 2, Lisboa: 
Universidade Popular, 1915-1916, p. 175 

2.ª Carta e Resposta de Almeida Lima, Reitor da Universidade de Lisboa. In: 
AAVV. Anais da Academia de Estudos Livres. N.º 2, Lisboa: Universidade Popular, 
1915-1916, p. 191 

O Problema Pedagógico. In: AAVV. União Cívica. Conferências de Propaganda. 
Sociedade de Geografia, Lisboa: Edição da Comissão Directiva do Norte, 1923 

Um Crime. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1923 
Introdução Histórica. In: AAVV. Guia de Portugal. 1.º Vol. Generalidades, 

Lisboa e Arredores. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1924 
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Em Torno das Ideias Políticas de Camões. In: AAVV. 4.º Centenário do 
Nascimento de Camões, 1524-1924, Lisboa, 1924 

Carta Aberta aos Oficiais Portugueses que admitem a Ditadura; Para a Preparação 
do Após-Ditadura; Acta n.º 9. In: AAVV. A Liga de Paris e a Ditadura Militar 1927-
1928. História de Portugal Contemporâneo. Documentos. Vol. IV. Direcção de A. H. 
Oliveira Marques, Lisboa: Publicações Europa-América, 1976 

Art. In: AAVV. Le Portugal. Org. Celestino da Costa a partir da 28.ª Reunião da 
Association des Anatomistes (Abril de 1933). Lisboa: Impressão da Ocogravura L.da, 
C. D’Oliveira L.da, 1933 

Histoire. In: AAVV. Le Portugal. Org. Celestino da Costa a partir da 28.ª Reunião 
da Association des Anatomistes (Abril de 1933). Lisboa: Impressão da Ocogravura 
L.da, C. D’Oliveira L.da, 1933 

Littérature. In: AAVV. Le Portugal. Org. Celestino da Costa a partir da 28.ª 
Reunião da Association des Anatomistes (Abril de 1933). Lisboa: Impressão da 
Ocogravura L.da, C. D’Oliveira L.da, 1933 

Le Pays. In: AAVV. Le Portugal. Org. Celestino da Costa a partir da 28.ª Reunião 
da Association des Anatomistes (Abril de 1933). Lisboa: Impressão da Ocogravura 
L.da, C. D’Oliveira L.da, 1933 

Depoimento contra Depoimento. In: AAVV. Obra com prefácio de Mário de 
Azevedo Gomes e com outros colaboradores. Lisboa: Ed. dos Serviços Centrais da 
Candidatura, 1949 

Documento Resposta a uma Nota do Governo contra a Acusação de Impatriotismo 
por se pretender trazer a Portugal Aneurin Bevan. In: LINS, Álvaro. Missão em 
Portugal. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1960 

Origem e Evolução da Nobreza. In: AAVV. Armorial Lusitano. Genealogia e 
Heráldica. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 1961 

Canções de Bordo. Páginas de Recordações do seu Tempo de Marinheiro. In: 
AAVV. In Memoriam por Castelo Branco-Chaves. Separata. Lisboa: Anais do Clube 
Militar Naval, N.º 1 a 3, Jan.-Mar., 1969 

Documento da Candidatura à Presidência do General Humberto Delgado em 1958. 
In: AAVV. Eleições do Regime Fascista. 2.ª ed. Lisboa: Presidência do Conselho de 
Ministros. Comissão do Livro Negro sobre o Fascismo, 1979 
 

3. Cartas / Correspondência 
 
Cartas de Problemática (Dirigidas a um Grupo de Jovens Amigos, Alunas e 

Alunos da Faculdade de Ciências). Lisboa: Editorial Inquérito, 1952-1955 
Cartas do Terceiro Homem. Porta-Voz das «Pedras Vivas» do «País Real». 

Lisboa: Editorial Inquérito, 1953-1957 
Cartas de António Sérgio a Álvaro Pinto (1911-1919). Ocidente – Revista 

Portuguesa de Cultura. Introdução e notas de Rogério Fernandes, Lisboa, n.º 413, 
Setembro de 1972 

Carta a José Osório de Oliveira (1/02/1932). Cartas Inéditas de Raul Brandão, 
Afonso Duarte e António Sérgio / Pedro da Silveira. Colóquio-Letras. N.º 16, 
Novembro de 1973 

Duas Cartas Inéditas de António Sérgio para Afonso Lopes Vieira / Rogério 
Fernandes. Colóquio/Letras. N.º 46, Novembro de 1978 

Carta inédita de António Sérgio a José Osório de Oliveira/Rogério Fernandes. 
Revista Colóquio/Letras.  N.º 59, Janeiro de 1981 
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Cartas da Juventude. Separata de «António Sérgio». Número especial da Revista 
de História das Ideias. Vol V. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1983 

Correspondência para Raul Proença. Organização e introdução de José Carlos 
González, Lisboa: Publicações Dom Quixote / Biblioteca Nacional, 1987 

Cartas a Jaime Cortesão. In: ______. Correspondência para Raul Proença. 
Correspondência para Raul Proença. Organização e introdução de José Carlos 
González, Lisboa: Publicações Dom Quixote / Biblioteca Nacional, 1987 

Correspondência para Castelo Branco Chaves. Revista da Biblioteca Nacional, 
vol. 4, n.º 2, Lisboa: Biblioteca Nacional, Jul.-Dez. 1989  

RÉGIO, José; SÉRGIO, António. Correspondência (1933-1958). Apresentação e 
notas de António Ventura, Portalegre: Câmara Municipal de Portalegre / Centro de 
Estudos José Régio, 1994 
 

4. Artigos em Periódicos 
 

4.1 – Colaborações Esporádicas 
 
Espectros. Atlântida. Mensário Artístico, Literário e Social para Portugal e Brasil. 

Lisboa, n.º 11, ano I, 15 de Setembro de 1916, pp. 1052-1067 
Carta ao Director do «Agros» sobre a Educação que nos falece. Agros – Boletim 

da Associação dos Estudantes de Agronomia e Periódico de Propaganda Política. 
Lisboa, N.º 1, Janeiro, 1917, pp. 18-27 

A educação cívica, a liberdade e o patriotismo antigos e modernos a propósito de 
Rousseau e de Camões. Atlântida. Mensário Artístico, Literário e Social para Portugal e 
Brasil. Lisboa, n.º 16, ano II, 15 de Fevereiro de 1917, pp. 251-260 

A educação cívica, a liberdade e o patriotismo antigos e modernos a propósito de 
Rousseau e de Camões. Conclusão. Atlântida. Mensário Artístico, Literário e Social 
para Portugal e Brasil. Lisboa, n.º 17, ano II, 15 de Março de 1917, pp. 362-370 

Os Métodos do Regionalismo (Extracto de uma Conferência). Agros. Lisboa, N.os 
2-3, Março, 1917, p. 60 

Ainda sobre os Métodos do Regionalismo. Agros. Lisboa, N.º 4, Abril, 1917, pp. 
133-137 

Notas e Comentários. Agros. Lisboa, N.os 7-8, Julho-Agosto, 1917, pp. 247-248 
Comissão de Inquérito aos trabalhos manuais. Revista de Educação Geral e 

Técnica. Sociedade de Estudos Pedagógicos. Lisboa, n.º 2 (série VIII), Dezembro de 
1921, pp. 53-56 

Camões. Terra do Sol. Rio de Janeiro, n.os 11-12, 1924, pp. 156-163 
Portugal: La Littérature portugaise d’aujourd’hui. Revue de Genève. Aout 1925, 

pp. 990-1002 
O Verdadeiro Palco da Tragédia. Almanaque dos Palcos e Salas para 1926. 

Lisboa: Livraria Popular de Francisco Franco, 1926, p. 10 
Apres la révolution portugaise. Revue Bleu. Revue Politique et Littéraire. Paris, n.º 

15, 6 Aout 1927, pp. 449-451 
A função da escola primária em Portugal. Revista de Educação Geral e Técnica. 

Sociedade de Estudos Pedagógicos. Lisboa, n.º 1 (série IX), Dezembro de 1927, pp. 97-
100 

La S.D.N. et la Dictature Portugaise. La Revue Mondiale – Ancienne Revue des 
Revues. Encyclopédie de quinzaine. Paris, n.º 7 (vol. CLXXXII), 1.er Avril 1928, pp. 
233-236 



351 
 

Le Brésil et le Portugal devant la S.D.N. et le dessous de la dictature portugaise... 
La Revue Mondiale – Ancienne Revue des Revues. Encyclopédie de quinzaine. Paris, 
n.º 18 (vol. CLXXXIV), 15 Septembre 1928, pp. 113-118 

Em face da literatura contemporânea actual. Claridade. Revista de Literatura. 
Porto, n.º 1, Março de 1929, p. 11 

Para a reforma democrática da sociedade das Nações. Revista Portuguesa. Edição 
da Câmara Portuguesa de Comércio e do Clube Português. São Paulo, fasc. I, tomo I, 
1930, pp. 45-48 

Portugal colonial e Portugal metropolitano. Revista Portuguesa. Edição da 
Câmara Portuguesa de Comércio e do Clube Português. São Paulo, fasc. II, tomo I, 
1930, pp. 136-138 

Guilherme Meister, Cândido e Gonçalves Mendes Ramires. Descobrimento –
Revista de Cultura. Lisboa, N.os 6-7, 1932, pp. 180-190 

Nota apensa a uma fotografia do Dr. Álvaro de Castro. Boletim da Sociedade 
Luso-Africana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Luso-Africana do Rio de 
Janeiro, n.º 5, Abril, Maio e Junho de 1933, p. 25 

Um problema pedagógico. Gleba – Semanário de Literatura e Crítica, 4 de 
Dezembro de 1934, p. 1 

Inquérito sobre o Ensino Médio. A Voz da Justiça. Bi-Semanário Republicano, 
Figueira da Foz, ano 33, n.º 3325, 20 de Março de 1935, p. 1 

Em vésperas de combate. A Abissínia e a sua História. Terra Mãe – Semanário 
Regionalista. Pombal, 29 de Setembro de 1935 

Em vésperas de combate. A Abissínia e a sua História. Terra Mãe – Semanário 
Regionalista. Pombal, 3 de Novembro de 1935 

Em vésperas de combate. A Abissínia e a sua História. Terra Mãe – Semanário 
Regionalista. Pombal, 24 de Novembro de 1935 

Roteirinho do leitor de romances. Em vésperas de combate. A Abissínia e a sua 
História. Terra Mãe – Semanário Regionalista. Pombal, 8 de Novembro de 1936 

Dialoguete. No tribunal da História. Sol Nascente – Quinzenário de Ciência, arte e 
Crítica. Porto, n.º 2, 15 de Fevereiro de 1937, p. 7 

Fim de uma polémica. Sol Nascente – Quinzenário de Ciência, Arte e Crítica. 
Porto, n.º 12, 1 de Agosto de 1937 

Tese e antítese nos sonetos de Antero. Revista de Portugal. Coimbra, n.º 1, 
Outubro de 1937, pp. 16-32 

Do capitalismo de competição para o capitalismo de monopólio. Notícias de 
Huíla. Angola, 13 de Novembro de 1937 

Gualdim Pais. Notícias de Huíla. Angola, 15 de Fevereiro de 1938 
Problemas coloniais e problemas metropolitanos. Boletim da Sociedade Luso-

Africana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro, 
n.º 24, Dezembro de 1938, p. 36 

Cultura. Síntese – Revista Mensal de Cultura. Coimbra, n.º 2, Fevereiro de 1939, 
pp. 30-31 

Nota crítica à obra La Turquie, Passé et Présent de Marcel Clerget. Guia de 
Leitores – Notas Críticas de Bibliografia Moderna, Lisboa, fasc. 1, 1941, pp. 14-17 

Explicação e Subsunção sob Fórmulas Gerais. Aqui e Além – Revista de 
Divulgação Cultural. Lisboa, N.º 3, Dezembro, 1945, pp. 18-22 

A realidade é o que se vê ou é o que se supõe? Ver e Crer. Cada assunto vale um 
livro. Lisboa, n.º 13, Maio de 1946, pp. 35-42 

Sobre as ideias filosófico-sociais em Os Possessos de Dostoiewsky (a propósito de 
um livro recente). O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 e 16 de Julho de 1947 
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A propósito de uma discussão entre Antero de Quental e Oliveira Martins. Mundo 
Literário – Seminário de Crítica e Informação Literária, Científica e Artística. Lisboa, 
n.º 37, 18 de Janeiro de 1947, pp. 1-2 

Monólogo do Vaqueiro ou Notazinha Problemática sobre o «Amor de Perdição». 
Camiliana & Vária – Revista do Boletim do Círculo Camiliano. Lisboa, N.º 1, Janeiro-
Março, 1951, pp. 2-4 

Correspondência alegórica nos Sermões de Vieira. Anhembi. São Paulo, ano I, vol. 
II, n.º 6, Maio de 1951, pp. 443-454 

Nota Sumária sobre as minhas ‘heresias’ epistemológicas. Lusíada – Revista 
Ilustrada de Cultura – Arte – Literatura – História – Crítica. Porto, vol. 1, n.º 1, 
Primavera de 1952, pp. 18-19 

Depoimento de António Sérgio – Escritores, artistas e editores dizem o que 
pensam da publicação deste jornal. Ler – Jornal de Letras, Artes e Ciências. Lisboa, n.º 
1, Abril de 1952, pp. 1-2 

A propósito de Camões. A crítica literária, a história da literatura e a biografia dos 
autores. Ler – Jornal de Letras, Artes e Ciências. Lisboa, n.º 3, Junho de 1952, p. 6 

Sobre o carácter do socialismo de Antero. Anhembi. São Paulo, ano II, vol. VII, n.º 
21, Agosto de 1952, pp. 428-443 

Sobre o Carácter da Poesia de Teixeira de Pascoaes. Cadernos de Poesia. Número 
dedicado a Teixeira de Pascoaes. Lisboa, III.ª série, fasc. 14, 1953, p.11 

Resposta a um inquérito. Ler – Jornal de Letras, Artes e Ciências. Lisboa, n.º 18, 
Setembro de 1953 

O Problema da afluência nos Liceus. O Comércio do Porto. Suplemento N.º 22 de 
Cultura e Arte. Porto, 11 de Outubro de 1955 

Em torno do problema da importância dos escritores na sociedade portuguesa. 
Unicórnio, Bicórnio, Tricórnio, Tetracórnio e Pentacórnio – Antologia de Inéditos de 
Autores Portugueses Contemporâneos. Lisboa, 31 de Dezembro de 1956, pp. 3-7 

A acção de Álvaro Pinto na Renascença Portuguesa. Ocidente – Revista 
Portuguesa Mensal. Lisboa, n.º 226, vol. III, Fevereiro de 1957, pp. 39-41 

Divagações Conjecturais sobre o Antigo Pastor Montanhês do Noroeste da 
Ibéria. Revista de Guimarães. N.º 1-2, vol. 68, 1958 

A investigação na universidades e a preparação liceal. Jornal de Letras e Artes. 
Lisboa, n.º 101, 4 de Setembro de 1963, pp. 1-4 

António Sérgio, um inédito: Retrato do Almirante Napier. A Capital. Suplemento 
de Literatura e Arte. Lisboa, 21 de Janeiro de 1970 

O Conto de Eça de Queirós O Tesouro lido e comentado por António Sérgio. 
Ocidente – Revista Portuguesa Mensal. Lisboa, n.º 387, Julho de 1970, pp. 3-15 

Carta escrita por António Sérgio a José Régio a propósito de Encruzilhadas de 
Deus. Vida Mundial. Lisboa, n.º 1633, 25 de Setembro de 1970, p. 68 

 
4.2 – Colaborações Permanentes 
 
A Águia – Órgão de «A Renascença Portuguesa», Porto 
 
A ideação de Oliveira Martins. 2.ª série, vol. I, 1912, pp. 29-31 
Epístolas aos Saudosistas. I. 2.ª série, vol. IV, 1913, pp. 97-103 
Regeneração e tradição, moral e economia. 2.ª série, vol. V, 1914, pp. 1-9 
Pela pedagogia do trabalho. 2.ª série, vol. V, 1914, pp. 95-96 
Despedida de Julieta. 2.ª série, vol. V, 1914, pp. 109-112 
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O imperialismo de hoje e o imperialismo peninsular. 2.ª série, vol. V, 1914, pp. 
159-160 

Explicações necessárias do Homem da Espada de Pau ao Arcanjo da Espada de 
um Relâmpago. 2.ª série, vol. V, 1914, pp. 170-175 

O Self-Government na Escola. 2.ª série, vol. V, 1914, pp. 187-189 
O Self-Government na Escola I. Objecto e Princípios do Município Escolar. Papel 

do Professor. 2.ª série, vol. VI, 1914, pp. 25-29 
O Self-Government na Escola II. Organização dos Princípios Escolares. 2.ª série, 

vol. VI, 1914, pp. 58-64 
O Self-Government na Escola III. A justiça e a disciplina. Os resultados. 2.ª série, 

vol. VI, 1914, pp. 91-96 
O Self-Government na Escola IV. Combinação do Self-Government e do Self-

Support. A Junior Republic. 2.ª série, vol. VI, 1914, pp. 118-124 
O Self-Government na Escola V. Combinação do Self-Government e do Self-

Support. Razões que a recomendam para a escola portuguesa. 2.ª série, vol. VI, 1914, 
pp. 157-160 

A opinião americana perante a guerra. 2.ª série, vol. VII, 1915, pp. 46-48 
Carta a um amigo sobre a guerra. 2.ª série, vol. VII, 1915, pp. 76-80 
Divagações a propósito de um livro (A Grei de Ezequiel de Campos). 2.ª série, 

vol. VII, 1915, pp. 124-128 
Prefácio de um livro (O Método Montessori de Luísa Sérgio). A 2.ª série, vol. VII, 

1915, pp. 253-255 
Crítica à Revista «Estúdio». 2.ª série, vol. VIII, 1915, pp. 44-46 
Divagação a propósito de um livro (Ensaio sobre os Factores Essenciais do 

Império Britânico de Francisco Reis Santos). 2.ª série, vol. VIII, 1915, pp. 73-79 
Demitir, Separar... (Relendo alguns livros que vão citados). 2.ª série, vol. VIII, 

1915, pp. 141-144 
Notícia crítica ao livro «Obras Públicas de S. Tomé do Príncipe» de Ezequiel de 

Campos. 2.ª série, vol. VIII, 1915, pp. 175-176 
Um programa. 2.ª série, vol. X, 1916, pp. 120-124 
Ciência e Educação. 2.ª série, vol. XI, 1917, pp. 78-96 
Interpretação do Sebastianismo (A propósito da «Evolução do Sebastianismo do 

sr. Lúcio de Azevedo). 2.ª série, vol. XI, 1917, pp. 179-184 
Prefácio para uma tradução dos «Ensaios Políticos» de Spencer. 2.ª série, vol. 

XII, 1917, pp. 59-70 
Aditamento aos «Espectros». 2.ª série, vol. XII, 1917, pp. 153-157 
Bibliografia: «A Nossa Casa» de Raul Lino. 2.ª série, vol. XIII, 1918, pp. 67-68 
«O Princípio da Nacionalidade» de João Perestrelo. 2.ª série, vol. XIII, 1918, p. 

69 
Discurso imaginário. Pronunciado imaginariamente a uma imaginária 

assembleia dos que são chamados pelo Diário do Governo (em virtude de um conceito 
imaginário) «beneméritos da instrução pública». 2.ª série, vol. XV, 1919, pp. 23-27 

Da necessidade de criar focos independentes para a reforma da cultura por meio 
do recurso ao estrangeiro. 2.ª série, vol. XV, 1919, pp. 140-147 

A Conquista de Ceuta (Ensaio de interpretação não romântica do texto de 
Bandarra). 2.ª série, vol. XVII, 1920, pp. 175-186 

Manuel Bento de Sousa e a Oligarquia pedagógica em Portugal (A propósito do 
livro «O Dr. Minerva»). 2.ª série, vol. XVIII, 1920, pp. 25-33 

Notícia bibliográfica. 2.ª série, vol. XVIII, 1920, pp. 81-82 
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Aos estudantes promotores da transladação dos restos mortais de Antero de 
Quental. 2.ª série, vol. XIX, 1921, pp. 52-55 

O problema da cultura. 4.ª série, vol. I, 1928-1930, pp. 315-320 
Duas críticas literárias. 4.ª série, vol. I, 1928-1930, p. 95 
Duas notícias bibliográficas. 4.ª série, vol. I, 1928-1930, p. 54 
Sobre a reforma do legislativo. 5.ª série, n.º 1, Jan.-Fev. 1932, pp. 1-7 
Sobre um poemeto de Silva Gaio. 5.ª série, n.º 2, Mar.-Abr. 1932, pp. 60-66 
 
Boletim Cooperativista, Lisboa 
 
Cooperativismo. N.º 1, Fevereiro de 1951, p. 1 
Busque o povo e o seu bem pela sua própria acção criadora; O problema da 

venda ao público. N.º 2, Maio de 1951, p. 1 
A crítica no cooperativismo. N.º 3, Agosto de 1951, p. 1 
A marcha para o cooperativismo integral. N.º 4, Setembro de 1951, pp. 1-4 
A marcha para o cooperativismo integral, Fiscalização. N.º 5, Outubro de 1951, 

pp. 1-2 
Cooperativsimo integral. N.º 7, Dezembro de 1951, p. 3 
Recapitulação ao fim de um ano. N.º 9, Fevereiro de 1952, pp. 1, 2 e 6 
Exemplo a seguir. N.º 13, Outubro de 1954, p. 2 
O espírito cooperativo e a prática do retorno diferido. N.º 16, Janeiro de 1955, p. 

3 
No quarto aniversário deste «Boletim», O cooperativismo e o Estado. N.º 17, 

Fevereiro de 1955, p. 1 
Glosa. N.º 26, Novembro de 1955, p. 1 
Glosa. N.º 27, Dezembro de 1955, pp. 1-4 
Glosa. N.º 28, Janeiro de 1956, p. 2 
No quinto aniversário deste «Boletim». N.º 29, Fevereiro de 1956, p. 1 
Glosa. N.º 29, Fevereiro de 1956, p. 2 
Glosa. N.º 30, Março de 1956, p. 1 
Que deverá ser de futuro o «Boletim», um órgão de doutrina, uma folha 

recreativa, ou uma combinação das duas coisas? N.º 34, Julho de 1956, p. 1 
Aspectos do sector cooperativo. N.º 40-41, Jan.-Fev. de 1957, pp. 1-2 
Em torno da ideia de aliança cooperativa internacional, Cooperativas de abono e 

crédito. N.º 46, Julho de 1957, p. 4 
Sobre o ideal da criação de um sector cooperativo. N.º 52, Janeiro de 1958, pp. 1-

4 
Entrevistando António Sérgio. N.º 53, Fevereiro de 1958, p. 1 
Cooperativismo e reforma moral e cultura. N.º 58, Julho de 1958, pp. 4-6 
Notas sobre Caixas Cooperativas de Aforro e de Crédito. N.º 63, Dezembro de 

1958, pp. 1-6 
Nota. N.º 65, Fevereiro de 1959, p. 8 
Nota. N.º 66, Março de 1959, p. 7 
Nota. N.º 67, Abril de 1959, p. 8 
Nota. N.º 68, Maio de 1959, p. 3 

 
O Diabo – Semanário de Literatura e Crítica, Lisboa 
 
Dissertação sobre música popular, n.º 60, 18 de Agosto de 1935, pp. 1-6 
Barroquismo, cultismo e conceptismo, n.º 95, 19 de Abril de 1936, pp. 1-8 
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Do barroquismo parenético pelos «conceitos predicáveis», n.º 98, 10 de Maio de 
1936, pp. 1-8 

Diálogo de mortos. Fedra, n.º 105, 28 de Junho de 1936, p. 16 
Uma carta sobre bibliotecas públicas, n.º 108, 19 de Julho de 1936, p. 1 
Sobre uma opinião de Raul Proença, n.º 112, 16 de Agosto de 1936, p. 1 
Uma carta a propósito de bibliotecas públicas, n.º 115, 6 de Setembro de 1936, p. 

1 
Resposta a Sant’Anna Dionísio. Relembrando que o assunto era a seriedade de 

pensamento, n.º 116, 13 de Setembro de 1936, pp. 1-5 
Procurando desembaraçar uma meada e dissipar um nevoeiro, n.º 119, 4 de 

Outubro de 1936, pp. 3 e 7 
Procurando desembaraçar uma meada e dissipar um nevoeiro mental, n.º 120, 11 

de Outubro de 1936, p. 3 
Procurando desembaraçar uma meada e dissipar um nevoeiro mental, n.º 121, 18 

de Outubro de 1936, p. 2 
Procurando desembaraçar uma meada e dissipar um nevoeiro mental, n.º 122, 25 

de Outubro de 1936, pp. 6-7 
Resposta não ao panegerista de Leonardo Coimbra mas a três leitores que se me 

dirigiram, n.º 129, 13 de Dezembro de 1936, p. 7 
Em que trabalham os nossos escritores (inquérito), n.º 149, 2 de Maio de 1937, p. 

5 
Carta a Abel Salazar, n.º 157, 27 de Junho de 1937, p. 11 
Segunda carta a Abel Salazar, n.º 158, 4 de Julho de 1937, p. 7 
Carta de António Sérgio a propósito do artigo de Mário Ramos: «Para a crítica 

do crítico António Sérgio», n.º 165, 21 de Novembro de 1937, p. 5 
A pena de morte (depoimento), n.º 174, 23 de Janeiro de 1938, p. 1 
O antagonismo interno no cristianismo histórico, n.º 222, 24 de Dezembro de 

1938, p. 1 
Resposta a uma consulta, n.º 231, 25 de Fevereiro de 1939 
O «Espaço Vital» e a abundância agrícola, n.º 241, 6 de Maio de 1939, pp. 1 e 4 
A ciência, o progresso social e o regime do lucro, n.º 246, 10 de Junho de 1939, 

pp. 1-8 
Sobre a agrobiologia ou ciência da agricultura da abundância, n.º 248, 24 de 

Junho de 1939, p. 3 
Sobre a agrobiologia ou ciência da agricultura da abundância, n.º 250, 8 de Julho 

de 1939, pp. 3 e 8 
Sobre a agrobiologia ou ciência da agricultura da abundância, n.º 252, 22 de 

Julho de 1939, pp. 1 e 4 
Sobre a agrobiologia ou ciência da agricultura da abundância, n.º 254, 5 de 

Agosto de 1939, pp. 2 e 6 
Sobre a agrobiologia ou ciência da agricultura da abundância, n.º 256, 19 de 

Agosto de 1939, p. 7 
As surpresas agradáveis da viagem. Uns reparos de biologista e uma fantasia 

hidropónica I, n.º 258, 2 de Setembro de 1939, p. 3 
As surpresas agradáveis da viagem. Uns reparos de biologista e uma fantasia 

hidropónica, n.º 259, 9 de Setembro de 1939, p. 7 
Problemas da abundância. Em torno de uma decisão do governo inglês, n.º 261, 

23 de Setembro de 1939, p. 1 
Uma entrevista com António Sérgio, n.º 279, 27 de Janeiro de 1940, pp. 3 e 7 
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A paixão de Pedro o Cru: Mera emotividade ou tragédia humana?, n.º 285, 9 de 
Março de 1940, pp. 1 e 6 

Dialoguete, Ângelo e Policiano, n.º 287, 23 de Março de 1940, p. 3 
Crítica literária e crítica social, n.º 293, 4 de Maio de 1940, pp. 1 e 6 
O génio inglês e a planificação da economia, n.º 297, 1 de Junho de 1940, p. 3 
Paixão e calvário das letras portuguesas. Uma carta de António Sérgio, n.º 300, 

22 de Junho de 1940, p. 2 
Evolução económico-social da nação portuguesa, n.º 301, 29 de Junho de 1940, p. 

3 
Recapitulação, n.º 306, 17 de Agosto de 1940, pp. 1-2 
Resposta a um irmão católico, n.º 308, 31 de Agosto de 1940, p. 6 
Ainda ao irmão católico, n.º 311, 21 de Setembro de 1940, p. 6 
Incompreensão do portuguesinho valente perante a mulher estrangeira do nosso 

tempo, n.º 325, 14 de Dezembro de 1940, pp. 1 e 5 
 
Diário de Lisboa, Lisboa 
 
A influência da Águia no movimento literário português, 29 de Junho de 1935 
Carta a um jovem, Setembro de 1937 
António sérgio declara-nos que votará em Quintão Meireles porque este 

candidato promete liberdade ao país, 12 de Julho de 1951 
Uma carta de António Sérgio a propósito de uma crítica que lhe fizeram no 

Diário da Manhã, 16 de Julho de 1951 
Para além das eleições o escritor António Sérgio esclarece as razões porque não 

se propôs a deputado, 12 de Outubro de 1953 
António Sérgio declara-nos que o acto eleitoral serviu aos opocisionistas para 

actualizar a sua experiência e refazer a consciência cívica do país, 10 de Novembro de 
1953 

A cultura portuguesa, 30 de Maio de 1956 
Um esclarecimento (a propósito das declarações pronunciadas na sede do 

Comando Geral da Legião Portuguesa), 16 de Novembro de 1956 
António Sérgio esclarece os propósitos da Comissão Promotora do Voto, na qual 

diz que desejaria ver monárquicos e até elementos da União Nacional nas listas da 
Oposição, 23 de Janeiro de 1957 

Posições e objectivos da Comissão de Voto, reafirmados por António Sérgio, 21 
de Março de 1957 

António Sérgio expõe as razões do seu apoio à candidatura do general Humberto 
Delgado e esboça uma crítica do Corporativismo, 9 de Maio de 1958 

O I Congresso de Escritores Portugueses está em organização, afirma Sérgio, 10 
de Outubro de 1958 

 
Diário Liberal – Jornal Republicano da Manhã, Lisboa 
 
Do que se diz e do que se escreve, 13 de Maio de 1933 
Do que se diz e do que se escreve, 16 de Maio de 1933 
Do que se diz e do que se escreve, 4 de Junho de 1933 
A liberdade e a pedagogia, 14 de Julho de 1933 
Política Democrática, 3 de Janeiro de 1934 
Política Experimental, 5 de Janeiro de 1934 
Democracia Crítica, 12 de Janeiro de 1934 
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Educação Social – Revista de Pedagogia e Sociologia, Lisboa 
 
Coeficiente de assimetria dos indivíduos, n.º 1, 1.º ano, 10 de Janeiro de 1924, pp. 

11-13 
Sobre a educação dos sentidos e dos músculos, n.º 12, 1.º ano, 25 de Junho de 

1924, pp. 207-208 
A obra do professor Bensaúde no Instituto Superior Técnico, n.º 6, 2.º ano, 15 de 

Junho de 1925, pp. 174-177 
Liga propulsora de instrução, n.º 1, 3.º ano, 15 de Janeiro de 1926, pp. 12-14 
Nota para um estudo sobre as ideias pedagógicas de Eça de Queirós, n.º 4, 3.º 

ano, 15 de Abril de 1926, pp. 114-115 
 

Homens Livres – Livres da Finança & dos Partidos. Lisboa 
 
Vivos e Mortos, n.º 1, 1 de Dezembro de 1923, pp. 1-2 
Decadência Física e Apatia Moral, n.º 2, 12 de Dezembro de 1923, pp. 8-9 
Conferências e exposições. «Comentários», n.º 1, 1 de Dezembro de 1923, p. 16 
Lapsos e mal entendidos. «Comentários», n.º 2, 12 de Dezembro de 1923, pp. 15-

16 
A Pátria. «Comentários», n.º 2, 12 de Dezembro de 1923, p.16 
Hospitalidade excessiva. «Comentários», n.º 2, 12 de Dezembro de 1923, p. 16 
 
Lusitânia – Revista de Estudos Portugueses, Lisboa 
 
Espanha, por Antero de Figueiredo, fasc. 1, vol. I, Janeiro de 1924, pp. 106-110 
O Heroísmo, a Elegância e o Amor, por Júlio Dantas, fasc. 1, vol. I, Janeiro de 

1924, pp. 110-111 
Fialho de Almeida, por Castelo Branco Chaves, fasc. 1, vol. I, Janeiro de 1924, pp. 

111-114 
A Língua Portuguesa, por Jaime de Magalhães Lima, fasc. 1, vol. I, Janeiro de 

1924, pp. 119-121 
Ensaio sobre a psicologia da intuição, por Faria de Vasconcelos, fasc. 1, vol. I, 

Janeiro de 1924, pp. 140-142 
Os Pescadores, por Raul Brandão, fasc. 2, vol. I, Março de 1924, pp. 255-259 
Ressurreição, por Manuel Ribeiro, fasc. 2, vol. I, Março de 1924, pp. 262-269 
Literatura Portuguesa, por Fidelino de Figueiredo, fasc. 2, vol. I, Março de 1924, 

pp. 279-287 
O seiscentismo em Portugal, por Manuel Múrias, fasc. 3, vol. I, Junho de 1924, 

pp. 441-446 
Episódios dramáticos da Inquisição Portuguesa, por António Baião, fasc. 3, vol. 

I, Junho de 1924, pp. 446-448 
Alguns Aspectos da Literatura Portuguesa, por Aubrey Bell, fasc. 1, vol. II, 

Setembro de 1924, pp. 96-100 
Contos e lendas da nossa terra, por Maria da Luz Sobral, fasc. 1, vol. II, Setembro 

de 1924, p. 122 
Uma Carta de Jaime de Magalhães Lima, fasc. 1, vol. II, Setembro de 1924, pp. 

122-127 
As duas políticas nacionais, fasc. 7, vol. III, Outubro de 1925, pp. 63-72 
História de Arzila durante o domínio português, por David Lopes, fasc. 7, vol. III, 

Outubro de 1925, pp. 101-103 
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A tomada e ocupação de Ceuta, por Jaime Cortesão, fasc. 9, vol. III, Abril de 
1926, pp. 446-451 

 
Pela Grei – Revista para o Ressurgimento Nacional. Pela Formação e Intervenção 

de uma Opinião Pública Consciente. Lisboa, Oficina do Anuário Comercial (a partir n.º 
3, vol. 1, série 1, 1.º ano, 1918 passa a ser publicado pelo Órgão da Liga de Acção 
Nacional, Porto, Oficina da Renascença Portuguesa) 

 
Do Intuito e Natureza desta Revista, n.º 1, 1.º ano, 1918, pp. 1-9 
Da Opinião Pública e da Competência em Democracia, n.º 1, 1.º ano, 1918, pp. 

46-53 
Sinais de desorientação. O Monumento ao Marquês de Pombal. «Factos e 

Comentários», n.º 1, 1.º ano, 1918, pp. 71-72 
Mais desnorteamento. Extensão universitária e conferências para o povo. «Factos 

e Comentários», n.º 1, 1.º ano, 1918, pp. 72-73 
Um livro para a regeneração dum povo: «La Nouvelle Cité de France», por Henri 

Mazel. «Factos e Comentários», n.º 1, 1.º ano, 1918, pp. 73-75 
Contra um plágio do Dr. Teófilo Braga pelo Dr. Ricardo Jorge, Lisboa, 1917. 

«Bibliografia», n.º 1, 1.º ano, 1918, pp. 75-78 
Insistindo..., n.º 2, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 81-82 
Alexandre Herculano e o problema moral e social do Portugal moderno, n.º 2, 

série 1, 1.º ano, 1918, pp. 111-119 
Ainda o caso Pombal. «Comentários: Factos e Ideias», Lisboa, Oficina do Anuário 

Comercial, n.º 2, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 137-138 
Em torno do problema da educação popular. «Comentários: Factos e Ideias», n.º 

2, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 138-139 
Os católicos portugueses e a sua organização. «Comentários: Factos e Ideias», n.º 

2, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 139-140 
Representação profissional. «Comentários: Factos e Ideias», Oficina do Anuário 

Comercial, n.º 2, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 141 
Em ferro frio?..., n.º 3, vol. 1, série 1, 1.º ano, 1918, p. 147 
A situação Moral e Social: A Escola Portuguesa, órgão parasitário; necessidade 

da sua reforma sob a ideia directriz do trabalho produtivo. I, n.º 3, vol. 1, série 1, 1.º 
ano, 1918, pp. 169-178 

Revista de revistas. «Comentários: Factos e Ideias», n.º 3, vol. 1, série 1, 1.º ano, 
1918, pp.179-186 

Um apelo e um problema; têm a palavra as elites dirigentes. «Comentários: 
Factos e Ideias», n.º 3, vol. 1, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 186-187 

Exemplos do estrangeiro. «Comentários: Factos e Ideias», n.º 3, vol. 1, série 1, 1.º 
ano, 1918, pp. 187-188 

Os estudantes e o partidarismo político. «Comentários: Factos e Ideias», n.º 3, 
vol. 1, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 188-189 

Por um programa de ressurgimento nacional. «Comentários: Factos e Ideias», n.º 
3, vol. 1, série 1, 1.º ano, 1918, p. 189 

Leivas da minha terra, por Ezequiel de Campos, 1918. «Bibliografia», n.º 3, vol. 
1, série 1, 1.º ano, 1918, pp. 189-191 

Da necessidade de as elites fazerem uma revolução pacífica, n.º 4, vol. 1, série 2, 
1.º ano, 1918, pp. 193-196 
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A Situação Moral e Social: A escola portuguesa, órgão parasitário; necessidade 
da sua reforma sob a ideia directriz do trabalho produtivo. II, n.º 4, vol. 1, série 2, 1.º 
ano, 1918, pp. 210-222 

Na igreja portuguesa. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 4, vol. 1, série 2, 1.º 
ano, 1918, pp. 225-227 

A nova geração. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 4, vol. 1, série 2, 1.º ano, 
1918, pp. 227-228 

O relatório da subcomissão do partido laborista inglês. «Comentários: Ideias e 
Factos», n.º 4, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1918, pp. 228-232 

A evolução e a revolução agrária, por Ezequiel de Campos, Porto, 1918. 
«Bibliografia», n.º 4, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1918, pp. 232-236 

Estava impressa a última folha deste caderno da Pela Grei quando mataram o 
Presidente..., n.º 5, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1918, s.p. 

Dextrígados e sinistrígados, n.º 5, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1918, pp. 237-239 
A situação moral e social: O Morbo gaulês, n.º 5, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1918, pp. 

265-269 
A crise económica. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 5, vol. 1, série 2, 1.º ano, 

1918, pp. 272-273 
A superstição da matéria em pedagogia. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 5, 

vol. 1, série 2, 1.º ano, 1918, pp. 273-274 
Bibliografia. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 5, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1918, 

pp. 274-280 
A Situação Intelectual: Breves anotações pedagógicas à última reforma de 

instrução secundária, n.º 6, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1919, pp. 290-309 
Sobre  o nosso Esboço de um programa de fomento. «Comentários: Ideias e 

Factos», n.º 6, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1919, pp. 319-320 
Reformas de instrução. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 6, vol. 1, série 2, 1.º 

ano, 1919, p. 320 
A função do político e a política nacional, n.º 7, vol. 1, série 2, 1.º ano, 1919, pp. 

312-324 
Reformas de instrução. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 7, vol. 1, série 2, 1.º 

ano, 1919, pp. 353-356 
Mocidade Académica. «Comentários: Ideias e Factos», n.º 7, vol. 1, série 2, 1.º 

ano, 1919, pp. 359-362 
Para um Plano de Política Nacional, Suplemento n.º 1, pp. 1-11 
 
Portucale – Revista Ilustrada de Cultura Literária, Científica e Artística, Porto 
 
A Religião no Oriente e no Ocidente, segundo Radhakrishnan, nova série, n.º 1, 

vol. I, Fevereiro de 1946, pp. 6-13 
Inteligência e Emoção nos Poemas e nos Leitores (Trecho de um Prefácio 

Inédito), nova série, n.os 7-9, vol. II, Janeiro-Junho de 1947, pp. 32-35 
Notas de Esclarecimento. Com forçados lances de olhos sobre o moi haissable e 

alegações enjoativas pro domo mea, 2.ª série, n.os 25-27, vol. V, Janeiro-Junho de 1950, 
pp. 18-32 

Notas de Esclarecimento. Com forçados lances de olhos sobre o moi haissable e 
alegações enjoativas pro domo mea. Conclusão, 2.ª série, n.os 28-30, vol. V, Julho-
Dezembro de 1950, pp. 193-244 

Sobre a minha colaboração na obra da “Renascença Portuguesa”, 3.ª série, vol. 
I, n.º 3, vol. I, Primavera de 1955, pp. 115-123 
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República, Lisboa 
 
O 31 de Janeiro e um dito do Sebastião do Quiosque da Praça Nova, 30 de 

Janeiro de 1946 
O Dr. António Sérgio entrevistado pela República defende a mais completa 

liberdade individual e considera necessária a planificação económica, 10 de Janeiro de 
1947 

Um trecho da antologia de prosa doutrinal de autores portugueses, 18 de Março 
de 1947 

Confissões de um cooperativista (Conferências de António Sérgio na Caixa 
Económica Operária), 25 de Novembro de 1947 

António Sérgio fala à República sobre o movimento cooperativo português, 4 de 
Junho de 1948 

O apóstolo e o político, 27 de Junho de 1948 
Quem quer República deve não ser simplista e contar com os demais, 4 de 

Outubro de 1948 
Eu posso fazer um depoimento. Comentário a certos conceitos políticos à luz da 

minha experiência pessoal, n.º 1, 9 de Janeiro de 1949 (continuação: n.º 2, 10 de Janeiro 
de 1949; n.º 3, 11 de Janeiro de 1949; n.º 4, 12 de Janeiro de 1949; n.º 5, 14 de Janeiro 
de 1949; n.º 6, 15 de Janeiro de 1949; n.º 7, 16 de Janeiro de 1949; n.º 8, 27 de Janeiro 
de 1949; n.º 9, 28 de Janeiro de 1949; n.º 10, 30 de Janeiro de 1949; n.º 11, 1 de 
Fevereiro de 1949; n.º 12, 2 de Fevereiro de 1949; n.º 13, 3 de Fevereiro de 1949) 

Do espírito barroco, 30 de Junho de 1949 
Relanços de vulgarização sobre cooperativismo, 4 de Julho de 1949 (continuação: 

11 de Julho de 1949; 18 de Julho de 1949; 25 de Julho de 1949; 1 de Agosto de 1949; 8 
de Agosto de 1949; 15 de Agosto de 1949; 22 de Agosto de 1949; 29 de Agosto de 
1949; 5 de Setembro de 1949; 12 de Setembro de 1949; 19 de Setembro de 1949) 

Humanismo e valor do espírito, coisismo e valor das coisas, 11 de Novembro de 
1949 

Desporto competitivo – negociata e alheamento do espírito, 8 de Junho de 1951 
Ginástica educativa e interesse pelo desporto competitivo profissional, 21 de 

Junho de 1951 
Nacionalismo verdadeiro e compreensivo. Nacionalismo falso e perseguidor, 10 

de Julho de 1951 
Os requisitos do verdadeiro espírito democrático, 12 de Julho de 1951 
Pontos e contrapontos (em torno da afirmação de alguns oradores), 14 de Julho 

de 1951 
Ponto e contraponto (em torno de afixação de cartazes), 18 de Julho de 1951 
Pontos e contrapontos, 20 de Julho de 1951 
Em torno da noção de Ligas Cívicas, 30 de Julho de 1951 
Cartas do aprendiz de pedagogo I, 2 de Junho de 1953 (continuação: II, 11 de 

Junho de 1953; III, 17 de Junho de 1953; IV,  25 de Junho de 1953; V, 29 de Junho de 
1953; VI, 6 de Julho de 1953; VII, 15 de Julho de 1953; VIII, 29 de Julho de 1953; IX, 
6 de Agosto de 1953; X, 13 de Agosto de 1953; XI, 18 de Agosto de 1953; XII, 25 de 
Agosto de 1953; XIII, 3 de Setembro de 1953; XIV, 9 de Setembro de 1953; XV, 15 de 
Setembro de 1953) 

Transcrição de um artigo sobre o filme Milagre em Milão de Vitorio de Sicca, do 
Notícias de Lourenço Marques, 27 de Julho de 1953 

Com o país liberto do medo combatamos pela decência e pela veracidade de 
todas as operações do escrutínio, diz-nos Sérgio, 7 de Outubro de 1953 
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Com o recenseamento como foi feito e o medo que tolhe os cidadãos portugueses 
nenhum candidato independente pode ter esperanças de ganhar eleições, 11 de Outubro 
de 1953 

Uma ditadura libertadora a de Kemal Atartuk, 12 de Outubro de 1953 
Os regimes de absolutismo e a Arte de furtar, 15 de Outubro de 1953 
Resposta às críticas que lhe foram feitas numa sessão de propaganda da União 

Nacional (uma carta de António Sérgio), 18 de Outubro de 1953 
Resposta às críticas que lhe foram feitas pelo Ministro do interior (uma carta de 

António Sérgio), 25 de Outubro de 1953 
Referência à intervenção de Sérgio na 1.ª sessão da oposição no Liceu Camões, 

27 de Outubro de 1953 
Resposta ao comunicado da Comissão Distrital da União Nacional do Porto 

(contra a acusação que lhe fizeram de plágio), 2 de Novembro de 1953 
Resposta a um apelo e a uma pergunta de Sua Excelência o Ministro do Interior 

(porque não elogia Sérgio o Estado Novo?), 3 de Novembro de 1953 
Entrevista de Sérgio sobre a apresentação do programa submetido à discussão 

por um grupo de oposicionistas, 5 de Novembro de 1953 
Como presidente da Comissão Eleitoral de Voto faz as primeiras declarações 

acerca do acto eleitoral, 10 de Novembro de 1953 
Pela revolução contínua do curto-circuito, 14 de Novembro de 1953 
Cartas do Terceiro Homem, XVI, 21 de Dezembro de 1953 (continuação: XVII, 

15 de Janeiro de 1954;  XVIII, 27 de Janeiro de 1954; XIX, 6 de Fevereiro de 1954; 
XX, 16 de Fevereiro de 1954; XXI, 3 de Março de 1954; XXII, 11 de Março de 1954; 
XXIII, 15 de Março de 1954; XXIV, 18 de Março de 1954; XXV, 27 de Março de 
1954; XXVI, 1 de Abril de 1954; XXVII, 3 de Abril de 1954; XXVIII, 5 de Abril de 
1954; XXIX, 10 de Abril de 1954; XXX, 16 de Abril de 1954; XXXI, 10 de Maio de 
1954; XXXII, 25 de Junho de 1954; XXXIII, 4 de Dezembro de 1954) 

O primeiro e o segundo lema a propósito de liberdade, igualdade e fraternidade, 
4 de Outubro de 1954 

Liberdade, Igualdade, Ordem. Despotismo e Oligarquia segundo a doutrina de 
Garrett, 9 de Dezembro de 1954 

Novas Cartas do Terceiro Homem. Sobre a necessidade de criar uma estrutura 
cooperativa na economia portuguesa, 27 de Maio de 1955 (continuação: 8 de Junho de 
1955; 15 de Junho de 1955; 21 de Junho de 1955; 29 de Junho de 1955; 11 de Julho de 
1955; 19 de Julho de 1955; 20 de Julho de 1955; 7 de Agosto de 1955; 9 de Fevereiro 
de 1956; 7 de Março de 1956; 28 de Março de 1956; 6 de Abril de 1956; 12 de Abril de 
1956; 10 de Maio de 1956; 16 de Julho de 1956; 20 de Julho de 1956; 24 de Julho de 
1956; 1 de Agosto de 1956; 6 de Agosto de 1956; 20 de Outubro de 1956; 22 de 
Outubro de 1956; 24 de Outubro de 1956; 26 de Outubro de 1956; 27 de Dezembro de 
1957; 4 de Fevereiro de 1958; 20 de Fevereiro de 1958; 8 de Março de 1958; 19 de 
Março de 1958) 

Palavras de António Sérgio na homenagem de Julião Quintinha na Sociedade de 
Belas Artes, 15 de Junho de 1956 

Uma representação ao Sr. Presidente da República assinada por 50 intelectuais, 
11 de Julho de 1956 

O Dr. António Sérgio responde ao Diário da Manhã, 30 de Julho de 1956 
Entrevista de António Sérgio concedida à República (Tornar efectivos os direitos 

do art.º 8.º da Constituição – Cumprir os princípios da ONU – Fazer eleições honestas e 
criar um Conselho de Estudos Económicos-Sociais, são alguns dos aspectos da Reforma 
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preconizada pelo ilustre pedagogista Dr. António Sérgio, antigo Ministro da Instrução), 
30 de Julho de 1956 

Entusiasmo e espírito crítico, 5 de Outubro de 1956 
Esclarecimento público, 17 de Novembro de 1956 
Inquérito da República sobre as eleições. “Peço a todos que saiam da inércia, que 

se recenseiem sem demora e se preparem para ir às urnas”, diz António Sérgio, 25 de 
Fevereiro de 1957 

A criança e o adolescente. Os direitos fundamentais da criança, 11 de Junho de 
1957 

O momento político. A legislação que existe e o que nos disse António Sérgio, 9 de 
Outubro de 1957 

Liberdade do povo e governo do povo pelo povo, 4 de Outubro de 1957 
Reclamo uma coisa, somente uma: o cumprimento não sofismado do art.º 8.º da 

Constituição, 24 de Outubro de 1957 
Recordando José Domingos dos Santos, 30 de Agosto de 1958 
Educação social e económica do povo que possibilite o governo do povo pelo 

povo, 4 de Outubro de 1958 
Sobre uma doutrina socialista, 20 de Novembro de 1958 
Resposta de Sérgio ao inquérito efectuado pela República: Quais as 

características fundamentais do século actual até aos nossos dias?, 24 de Dezembro de 
1958 

Carta de Sérgio à redacção da República a propósito de um artigo saído num 
magazine brasileiro, 25 de Abril de 1959 

Dez erros capitais da tirania fascista em Portugal, 31 de Maio de 1974 
 

Revista do Porto – Publicação Quinzenal de Arte e Cultura, Porto 
 
Diálogos de Mortos. I, n.º 1, Ano 1, 30 de Outubro de 1940, pp. 5-7 
Diálogo de Mortos. II, n.º 2, Ano 1, 15 de Novembro de 1940, pp. 17-19 
Diálogo de Mortos. III, n.º 3, Ano 1, 30 de Novembro de 1940, pp. 31-32 
Diálogo de Mortos. Conclusão, n.º 4, Ano 1, 20 de Dezembro de 1940, pp. 41-43 
 
Seara Nova – Semanário de Doutrina e Crítica, Lisboa 
 
1923 
O problema da instrução religiosa nas escolas particulares, n.º 21, Fevereiro-

Março, pp. 148-150 
A União Cívica, os seus intuitos e os seus métodos, n.º 22, Abril, pp.157-161 
O Sr. Afonso Costa sente-se português no estrangeiro, n.º 22, Abril, p. 165 
O Sr. Brito Camacho sente-se estrangeiro em Portugal, n.º 22, Abril, p. 166 
Recorre-se ao sobrenatural e consulta-se a mesa de pé de galo; aparece a 

República-que-eles-sonharam, n.º 22, Abril, pp. 166-167 
Um diletante, adorador abstracto da competência que desdenha dos competentes, 

n.º 22, Abril, pp. 167-168 
Ricardo Jorge: O óbito de D. João II, n.º 22, Abril, p. 173 
Afonso Lopes Vieira: O romance de Amadis e Da reintegração dos Primitivos 

Portugueses, n.º 22, Abril, pp. 173-174 
A política de Oliveira Martins, n.º 23, Maio, pp. 177-182 
Junta de educação; Teatro regional e O desacato ao Sr. Arcebispo de Évora, n.º 

23, Maio, p. 192 
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Nação Portuguesa, n.º 23, Maio, pp. 193-196 
Não está certo, n.º 24, Junho, p. 209 
O Sr. Bernardino Machado e a União Cívica, n.º 24, Junho, pp. 209-211 
Colonização do Alentejo, n.º 24, Junho, p. 211 
Traidores à pátria, n.º 24, Junho, pp. 211-212 
Revista Portuguesa, n.º 24, Junho, p. 216 
Primeiro Livro de Zoologia, por H. Parreira e F. Cabral, n.º 24, Junho, pp. 218-

219 
Álvaro Pires de Évora, por Reinaldo dos Santos, n.º 24, Junho, pp. 218-219 
Congresso agrícola de Viseu, n.º 25, Julho, p. 18 
Reforma da educação, n.º 25, Julho, p. 19 
Brincadeira de mau gosto, n.º 25, Julho, p. 19 
Eça de Queirós e a sociedade portuguesa (a propósito de um prefácio de 

Agostinho de Campos), n.º 26, Agosto-Setembro, pp. 39-42 
Relações com a França; ensino livre, ensino obrigatório?; O parlamento, n.º 26, 

Agosto-Setembro, p. 42 
O caso de Espanha, n.º 27, Outubro-Novembro, pp. 64-65 
Irrigação da região de Moura, n.º 27, Outubro-Novembro, p. 65 
 
 
 
1924 
Ideias educativas de um candidato trabalhista. A «Chama Imortal», de Wells, n.º 

31, 15 de Fevereiro, pp. 134-140 
As juntas de freguesia e a carestia de vida, n.º 32, 1 de Março, p. 162 
Coisas do Demo no papel do Nemo, n.º 33, 20 de Março, pp. 178-180 
No governo (relatório que António Sérgio apresentou ao seu sucessor ao 

entregar-lhe a pasta da Instrução Pública), n.º 34, 9 de Abril, pp. 195-197 
Um programa, n.º 35, 15 de Maio, p. 226 
Instrução, n.º 35, 15 de Maio, p. 226 
Colecção Assíria, n.º 36, Junho, p. 242 
Nação e governantes, n.º 36, Junho, p. 242 
O que se chama a uma questão «literária»... em Portugal. Explicações aos meus 

leitores sobre as afirmações de um artigo do Sr. Fidelino de Figueiredo, n.º 37, Julho-
Agosto, pp. 7-9 

Escolas primárias superiores, n.º 37, Julho-Agosto, p. 10 
Palavras de António Maura, n.º 37, Julho-Agosto, p. 10 
Problemas pedagógicos, n.º 38, Setembro-Outubro, p. 25 
Um opúsculo político, n.º 38, Setembro-Outubro, p. 36 
O sindicalismo e o movimento das «Forças Vivas», n.º 38, Setembro-Outubro, p. 

38 
O programa do governo e o da Seara Nova, n.º 39, Novembro-Dezembro, p. 44 
 
1925 
Paixão clerical e paixão anti-clerical, n.º 40, Janeiro, p. 72 
A União agrária, n.º 41, 1 de Fevereiro, p. 84 
Carta aberta a Trindade Coelho, n.º 42, 15 de Fevereiro, pp. 109-110 
Questão de estética literária, n.º 42, 15 de Fevereiro, p. 115 
Tréplica a Carlos Malheiro Dias sobre a Questão do Desejado, n.º 43, 15 de 

Março, pp. 123-130 
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Um Exemplo, n.º 43, 15 de Março, p. 130 
Melros, n.º 43, 15 de Março, p. 135 
Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado (Continuação), n.º 

44, Abril, pp. 153-158 
Tréplica a Carlos Malheiro Dias Sobre a Questão do Desejado (Conclusão), n.os 

45-46, Maio, pp. 173-177 
Carta aberta a um conservador lusitano, n.os 45-46, Maio, pp. 180-181 
Nota (sobre um artigo de Francisco Aragão), n.º 47, Junho, p. 202 
Soberania do povo, n.º 47, Junho, p. 202 
Burocracias, n.º 47, Junho, p. 202 
Explicações ao Ex.mo Sr. Professor Martinho Nobre de Melo sobre as Doutrinas 

Morais dos meus Ensaios, I, n.º 49, 15 de Julho, pp. 6-10 
O calor da máscara, n.º 49, 15 de Julho, p. 4 
Voltairianismo de pechisbeque, n.º 49, 15 de Julho, p. 4 
Vida literária, n.º 49, 15 de Julho, p. 15 
Explicações ao Ex.mo Sr. Professor Martinho Nobre de Melo sobre as Doutrinas 

Morais dos meus Ensaios, Conclusão, n.º 50, 1 de Agosto, pp. 35-38 
Sobre o problema da instrução pública, n.º 51, 15 de agosto, p. 50 
De Pacheco e da crítica, n.º 53, 15 de Setembro, pp. 89-90 
O problema da cultura em Portugal e o significado do Seiscentismo na sua 

história, n.º 56, 17 de Outubro, pp. 148-151 
Institutos de investigação científica, n.º 56, 17 de Outubro, p. 151 
As colónias portuguesas perante a Sociedade das Nações, n.º 56, 17 de Outubro, 

p. 157 
Sobre o julgamento de 18 de Abril, n.º 57, 24 de Outubro, p. 168 
O problema da cultura em Portugal e o significado do Seiscentismo na sua 

história, Conclusão, n.º 57, 24 de Outubro, pp. 169-171 
Um manifesto eleitoral, n.º 57, 24 de Outubro, p. 164 
Sociedade das nações, n.º 57, 24 de Outubro, p. 173 
Um jornal, n.º 58, 31 de Outubro, p. 198 
Virá outra igual?, n.º 59, 7 de Novembro, p. 213 
Monumento a Antero de Quental, n.º 59, 7 de Novembro, p. 215 
Secção Oriental da Seara Nova, n.º 59, 7 de Novembro, p. 217 
Os dois critérios, n.º 65, 19 de Dezembro, p. 88 
O Presépio, n.º 66, 26 de Dezembro, p. 104 

 
1926 
Liga propulsora da Instrução Pública em Portugal, n.º 67, 2 de Janeiro, pp. 129-

130 
O duelo, n.º 67, 2 de Janeiro de 1926, p. 134 
Ocidente e Oriente, Secção Oriental, n.º 67, 2 de Janeiro, pp. 135-136 
Misticismo, n.º 70, 16 de Janeiro, p. 189 
Água mole em pedra dura, n.º 70, 16 de Janeiro, p. 196 
Monumentos, n.º 71, 23 de Janeiro, p. 206 
Cartas a Jovens Portugueses, n.º 71, 23 de Janeiro, pp. 214-216 
Uma homenagem, n.º 71, 23 de Janeiro, p. 216 
Pensões de estudo no estrangeiro, n.º 71, 23 de Janeiro, p. 216 
Liga propulsora da Instrução Pública em Portugal, n.º 72,  30 de Janeiro, pp. 230-

231 
Deficit mental, n.º 72,  30 de Janeiro, p. 224 
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Um bom livro, n.º 72,  30 de Janeiro, p. 224 
Paradoxo explicado, n.º 72,  30 de Janeiro, p. 229 
Liga europeia para a defesa da liberdade, n.º 72,  30 de Janeiro, p. 231 
Liga propulsora para a Instrução em Portugal (prefácio para a tradução das 

Lições de Coisas de Murché, a sair brevemente), n.º 74, 13 de Fevereiro, pp. 35-36 
Lições de civismo, n.º 75, 20 de Fevereiro, p. 47 
Duas revistas pedagógicas, n.º 75, 20 de Fevereiro, p. 53 
Cartas Leves sobre Temas Graves – Educadores, pedagogistas e cartilhistas, n.º 

76, 27 de Fevereiro, pp. 77-78 
A mentalidade nacional, n.º 79, 20 de Março, p. 129 
Ainda a questão dos monumentos, n.º 79, 20 de Março, p. 133 
Política, ideias e palavras, n.º 80, 27 de Março, p. 149 
O homem público e os cidadãos, n.º 80, 27 de Março, p. 155 
Cartas Leves sobre Temas Graves – A propósito da conferência do prof. 

Magalhães Colaço, n.º 81, 1 de Abril, pp. 170-173 
Por Coimbra, n.º 83, 15 de Abril, p. 209 
Ainda sobre o problema dos monumentos, n.º 83, 15 de Abril, p. 209 
Os hormones da «Época», n.º 85, 29 de Abril 
Explicação sobre os partidos aos partidários da Reconquista, n.º 86, 6 de Maio, p. 

276 
Cartas Leves sobre Temas Graves – Aos Jovens “Seareiros” de Coimbra, Sobre a 

Maneira de Lidar com os Inimigos da Luz e da Razão, n.º 87, 13 de Maio, pp. 292-294 
Cartas Leves sobre Temas Graves – Aos meus jovens amigos que me pediram que 

respondesse Àquilo, n.º 88, 20 de Maio, pp. 311-313 
Cartas Leves sobre Temas Graves – A actual situação política e a instrução 

pública, n.º 93, 23 de Junho, p. 418 
Palavras de sinceridade, n.º 93, 23 de Junho, p. 418 
Observações e ideologia, produtor e cidadão, n.º 94, 8 de Julho, pp. 428-429 
Um homem de princípios, n.º 95, 15 de Julho, p. 444 
Dogmatismos, n.º 95, 15 de Julho, p. 455 
Onde pô-los?, n.º 95, 15 de Julho, p. 455 
Guarda-sol, n.º 96, 12 de Agosto, p. 474 
 
1927 
Uma lição de inteligência, n.º 98, s.d. 
O Oriente, o Ocidente e a Nova Civilização Ecuménica, n.º 99, 12 de Maio, p. 46 
Carta de agradecimento a D. Basílio, n.º 100, 9 de Junho, pp. 78-79 
Sobre a inter-cultura de Portugal e Espanha, n.º 102, 14 de Julho, pp. 117-118 
Crítica ao livro «Diálogo de Doctrina Cristiana» de Juan Valdés, n.º 108, 20 de 

Outubro, p. 237 
Crítica ao livro «Christophe Colombe Catalan» de Luís Ulloa, n.º 111, 8 de 

Dezembro, p. 297 
 
1928 
Ao jovem leitor (Prefácio do 2.º vol. dos Ensaios, no prelo), n.º 129, 20 de 

Setembro, pp. 164-165 
Alocução aos voluntários da paz, n.º 137, 15 de Novembro, pp. 333-334 
A reforma da instrução primária, n.º 138, 22 de Novembro, pp. 350-351 
O problema da cultura em Portugal (dos Ensaios, no prelo), n.º 141, 13 de 

Dezembro, pp. 401-403 
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Nota bibliográfica: J. Preto Pacheco «D. Sebastião à Margem de uma polémica», 
n.º 143, 27 de Dezembro, pp. 436-438 

 
 
1929 
Ideal e Facto Sensível, Política e Ciência, Meios e Fins, n.º 144, 3 de Janeiro, pp. 

443-446 
O clássico na educação e o problema do latim, n.º 146, 17 de Janeiro, pp. 19-21 
Nótulas de leitura (camoneana), n.º 150, 28 de Fevereiro, p. 94 
Método Científico, História, Política e Tradição I, n.º 151, 7 de Março, pp. 99-104 
Sinceríssima resposta à resposta sincera do Sr. Pacheco, n.º 152, 14 de Março, 

pp. 124-126 
Método Científico, História, Política e Tradição II, n.º 153, 21 de Março, pp. 134-

138 
Método Científico, História, Política e Tradição III, n.º 154, 28 de Março, pp. 

153-157 
A educação para a paz, n.º 157, 18 de Abril, pp. 201-202 
Palavras supérfluas, n.º 158, 25 de Abril, pp. 222-233 
Dois capítulos da «História de Portugal» de António Sérgio. O descobrimento da 

Índia, n.º 159, 2 de Maio, pp. 227-231 
O Jogral de Deus, n.º 160, 9 de Maio, pp. 249-250 
O meu reino não é deste mundo, n.º 162, 23 de Maio, p. 280 
Idealismo e Realismo. “Morale d’abord” e “Politique d’abord”, n.º 163, 30 de 

Maio, pp. 293-301 
Trechos da «História de Portugal» de António Sérgio, n.º 165, 13 de Junho, pp. 

327-328 
Trechos da «História de Portugal» de António Sérgio, n.º 167, 27 de Junho, pp. 

363-364 
Ora essa: pois não..., n.º 168, 4 de Julho, pp. 379-382 
Ora até que enfim!, n.º 170, 18 de Julho, pp. 19-25 
Despedida, n.º 174, 15 de Agosto, pp. 87-93 
Para matar saudades, n.º 183, 17 de Outubro, pp. 227-231 
Para matar saudades. Continuação primeira, n.º 186, 7 de Novembro, pp. 276-

281 
Para matar saudades. Continuação primeira, n.º 186, 7 de Novembro, pp. 339-

345 
 

1930 
Em torno de um livrinho, n.º 201, 29 de Fevereiro, pp. 140-142 
Portugal Colonial e Portugal Metropolitano, n.º 214, 24 de Julho, pp. 339-340 
Em torno da crise mental do século XVIII (A propósito de um ensaio de Hernâni 

Cidade), n.º 215, 31 de Julho, pp. 355-359 
Sobre a aplicação política da ideia de igualdade, n.º 216, 7 de Agosto, pp. 371-

377 
A Seara Nova e o Conceito de Revolução, n.º 224, 30 de Outubro, p. 115 (assinado 

por António Sérgio, Jaime Cortesão e Raul Proença) 
Sociedade e espírito, acção política e sinceridade intelectual, n.º 230, 25 de 

Dezembro, pp. 211-215 
Sobre uma crise da consciência, n.º 231, 29 de Dezembro, pp. 232-233 
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1931 
A veracidade, o idealismo e a política, n.º 237, 5 de Fevereiro, pp. 323-329 
A Antígona de António Sérgio e os mocinhos da Acção de Coimbra, n.º 243, 19 de 

Março, pp. 45-46 
A democracia em Espanha, n.º 248, 14 de Maio, pp. 120-121 
Por Espanha, n.º 258, 20 de Agosto, pp. 280-281 
Para a anulação racional do déficit económico, n.º 274, 3 de Dezembro, pp. 151-

155 
 
1932 
Razão e poesia, razão e mística (Fragmento de uma nota do 3.º vol. dos Ensaios, 

no prelo), n.º 286, 18 de Fevereiro, pp. 348-353 
Nota a um texto de Fabien France, n.º 288, 3 de Março, p. 380 
Razão e poesia, razão e mística (Fragmento de uma nota do 3.º vol. dos Ensaios, 

no prelo), Continuação, n.º 289, 10 de Março, pp. 5-10 
Nota a um texto de Fabien France, Continuação, n.º 289, 10 de Março, p. 12 
Sobre a reforma do legislativo, n.º 293, 7 de Abril, pp. 76-78 
Nota a um texto de Fernand Corcos, n.º 294, 14 de Abril, p. 90 
Tentando desfazer equívocos. Resposta sincera e amiga ao Sr. João Gaspar 

Simões, n.º 296, 28 de Abril 
Nota ao artigo O Sindicato e o Estado, n.º 297, 5 de Maio, p. 140 
Nota ao artigo Considerações soltas sobre cooperativismo, n.º 299, 19 de Maio, p. 

168 
Um inquérito (Resposta a um inquérito aberto pelo Diário da Noite), n.º 300, 26 

de Maio, pp. 178 e 190-191 
Uma facada e, por consequência, mais um feliz pretexto para me explicar, n.º 300, 

26 de Maio, pp. 182-184 
Várias notas ao artigo de Ernest Poisson intitulado A Produção governada pelo 

consumo como verdadeira realização do ideal socialista, n.º 302, 9 de Junho, pp. 216-
217 

Notas a um texto de Charles Gide, n.º 303, 16 de Junho, pp. 234-235 
Ainda e sempre o pessoalismo, n.º 304, 23 de Junho, pp. 243-246 
A república e a religião, n.º 305, 30 de Junho, pp. 259-260 
Historicismo arquivístico, miragem retórica e problemática intelectual, n.º 310, 4 

de Agosto, pp. 339-345 
Refutação resignada e serena de uma caluniosa acusação de má fé, n.º 311, 11 de 

Agosto, pp. 355-363 
Nota a um texto de Ernest Poisson: A intervenção dos teóricos contabilistas e 

financeiros no funcionamento das sociedades cooperativas, n.º 312, 18 de Agosto, p. 
382 

Nota ao artigo de Ernest Poisson Democarcia de Consumidores e Democracia de 
Produtores, n.º 313, 25 de Agosto, p. 8 

Nota a um texto de Carlos Gide, n.º 314, 1 de Setembro, p. 24 
Nota de bibliografia, n.º 314, 1 de Setembro, p. 24 
Nota a uma passagem de Le Programme Coopératiste de Charles Gide, n.º 320, 

13 de Outubro, p. 123 
Nota a uma passagem de Le Programme Coopératiste de Charles Gide, n.º 321, 

20 de Outubro, p. 143 
Nota a uma passagem de Le Programme Coopératiste de Charles Gide, n.º 322, 

27 de Outubro, p. 156 
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O programa, a organização e a acção como fontes permanentes de concórdia, n.º 
323, 3 de Novembro, pp. 166-167 

Nota a uma passagem de Le Programme Coopératiste de Charles Gide, n.º 324, 
15 de Dezembro, p. 187 

 
1933 
Retalhos de doutrina democrática, n.º 327, 12 de Janeiro, pp. 230-233 
Nota crítica ao livro do Prof. A. Ferreira de Macedo – Os Programas e o ensino 

das matemáticas no liceu, n.º 327, 12 de Janeiro, p. 329 
Mais retalhos, n.º 332, 2 de Março, pp. 310-312 
Coisas, n.º 333, 9 de Março, p. 325 
A ideia, n.º 335, 23 de Março, p. 363 
Notas à tradução de um artigo de J. M. Ludlow sobre O socialismo e cristianismo, 

n.º 335, 23 Março 
Grupo Renovação Democrática, n.º 336, 30 de Março, pp. 371-373 
Um exemplo: o novo porto de pesca de Lorient-Kéromen, n.º 336, 30 de Março, 

pp. 381-382 
Nota ao livro: Sobre a falsa solução do estatismo comunista, de Harold Laski, n.º 

338, 13 de Abril, p. 29 
Para a reforma democrática da Sociedade das Nações, n.º 339, 20 de Abril, pp. 

35-37 
Diálogo de um democrata e de um estadista burguês, n.º 340, 27 de Abril, pp. 51-

55 
Notas a um texto de Carlos Gide «Cooperativismo agrícola», n.º 340, 27 de Abril, 

pp. 61-62 
Sobre o filologismo, n.º 341, 4 de Maio, p. 77 
Pequenas notas sobre Antero de Quental, n.º 342, 11 de Maio, pp. 93-94 
Questão prévia de um ignorante aos prefaciadores da lírica de Camões, n.º 343, 

18 de Maio, pp. 99-115 
Declaração, n.º 344, 25 de Maio, p. 119 
Cooperativa e parlamento, n.º 344, 25 de Maio, pp. 126-127 
Um mau inimigo de si próprio e bom inimigo da Seara Nova, nº 345, 1 de Junho 
Notas a um passo antológico de Antero, n.º 346, 8 de Junho, pp. 157-159 
Tradução e nota a uma passagem do livro The Theory of Political Economy de 

Stanley Jevons, n.º 347, 15 de Junho, pp. 173-174 
Vale de Josefat (nota sobre este volume de Memórias de Raul Brandão), n.º 348, 

22 de Junho, pp. 180-183 
Nota a O Programa Cooperativo de Carlos Gide, n.º 349, 29 de Julho, p. 206 
Nota a O Programa Cooperativo II de Carlos Gide, n.º 351, 17 de Agosto, p. 239 
Notas a um trecho de B. Lavergne «Les Régies Coopératives», n.º 352, 24 de 

Agosto, pp. 253-257 
A propósito dos dizeres de um jornalista, n.º 353, 31 de Agosto, pp. 260-272 
Uma opinião sobre o falso Corporativismo à fascista, n.º 357, 28 de Setembro, pp. 

324-336 
Nótulas soltas, n.º 357, 28 de Setembro, p. 3 
Livros e periódicos, n.º 358, 5 de Outubro, pp. 351-352 
Esclarecimento a um tradicionalista sobre a corporação sebenteira de Coimbra,  

n.º 359, 12 de Outubro, 356-369 
Sobre a política de Camões, n.º 359, 12 de Outubro, pp. 359-365 
Sobre o socialismo de Antero, n.º 362, 2 de Novembro, pp. 24-27 
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Sobre Antero, n.º 365, 23 de Novembro, p. 65 
Aclarando, n.º 366, 30 de Novembro, pp. 82-93 
Ainda a propósito das eleições em Espanha, n.º 366, 30 de Novembro, pp. 93-94 

 
1934 
Notícia crítica sobre o livro de Casais Monteiro Considerações Pessoais, n.º 370, 

4 de Janeiro, pp. 154-159 
Breve aditamento do não-percebe-nada (Carta a Casais Monteiro), n.º 373, 25 de 

Janeiro, pp. 199-200 
Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta primeira, n.º 

375, 8 de Fevereiro, pp. 227-229 
Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta segunda, n.º 

376, 15 de Fevereiro, pp. 243-245 
Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta terceira, n.º 

377, 22 de Fevereiro, pp. 259-261  
Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta quarta, n.º 

378, 1 de Março, pp. 275--278  
Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta quinta, n.º 

380, 15 de Março, pp. 310-313  
Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta sexta, n.º 381, 

22 de Março, pp. 328-333 
Cartas despretenciosas a um anti-intelectualista bergsoniano, Carta sétima, n.º 

382, 29 de Março, pp. 348-351 
Sobre o ensino da filosofia nos liceus, n.º 385, 19 de Abril, p. 13 
A propósito dos Quatro de Espanha, I, n.º 391, 31 de Maio, pp. 103-106 
A propósito dos Quatro de Espanha, II, n.º 392, 7 de Junho, pp. 120-122 
O Bacamarte e a Persuasão (Resposta a Tomás Colaço), n.º 393, 14 de Junho, 

pp.142-143 
Prólogo ao artigo de Castelo Branco Chaves sobre Raul Brandão, n.º 394, 21 de 

Junho, p. 147 
Questões de ensino. Escolas de ensaio e bibliografia pedagógica, n.º 396, 5 de 

Julho, pp. 183-185 
Nota a O Cooperativismo Agrícola no Egipto de J. Rashad, n.º 397, 12 de Julho, 

p. 205 
Sobre a alta fortuna de uma laracha, n.º 398, 19 de Julho, p. 218 
Notas sobre a actividade estética (com o pseudónimo de Álvaro de Clarival), n.º 

399, 26 de Julho, pp. 230-232 
Democracia crítica, experimental e cooperativa, n.º 401, 9 de Agosto, pp. 259-

263 
Notas sobre a actividade estética (com o pseudónimo de Álvaro de Clarival), n.º 

401, 9 de Agosto, pp. 267-268 
Notas sobre a actividade estética (com o pseudónimo de Álvaro de Clarival), n.º 

404, 30 de Agosto, pp. 314-317 
Em torno da «ilusão revolucionária» de Antero, nos. 406-408, 11 de Setembro, pp. 

366-376 
Esclarecimentos e interrogações de um idealista, n.º 410, 11 de Outubro, pp. 19-

23 
Explicações de um amador de ideias que não ambiciona ser importante, n.º 410, 

11 de Outubro, p. 28 
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Esclarecimentos e interrogações de um idealista, Continuação, n.º 411, 18 de 
Outubro, pp. 35-40 

Uma explicação, n.º 412, 25 de Outubro, p. 59 
Programas dogmatizantes, I, n.º 416, 22 de Novembro, pp. 119-123 
Programas dogmatizantes, II, n.º 417, 29 de Novembro, pp. 135-138 
Programas dogmatizantes, III, n.º 419, 13 de Dezembro, pp. 166-169 
Um debate, n.º 419, 13 de Dezembro, p. 170 
 
1935 
Programas dogmatizantes, IV, n.º 422, 3 de Janeiro, pp. 211-214 
Nota a um artigo de José Marinho, n.º 423, 10 de Janeiro, pp. 229-230 
Nota da redacção (à resposta a um inquérito respondido por Fernando Lopes 

Graça), n.º 423, 10 de Janeiro, p. 236 
Programas dogmatizantes, V, n.º 424, 17 de Janeiro, pp. 243-248 
Programas dogmatizantes, VI, Conclusão, Sugestões para a organização de um 

programa racional de Ciências da Natureza, n.º 426, 14 de Fevereiro, pp. 280-284 
Programas dogmatizantes, VII, Prosseguimento da Conclusão, Sugestões para a 

organização de um programa racional de Ciências da Natureza, n.º 427, 21 de Fevereiro, 
pp. 293-297 

Notícia crítica acerca de um estudo de L. Araquistain sobre Ortega y Gasset, n.º 
430, 14 de Março, p. 347 

Da função da ironia no diálogo de ideias, n.º 431, 21 de Março, pp. 362-366 
A propósito de uma resposta a um inquérito, n.º 434, 11 de Abril, p. 18 
Em torno da teoria bergsoniana sobre o instinto e sobre as suas relações com a 

inteligência, n.º 434, 11 de Abril, pp. 19-24 
A Seara Nova e a Acção Política, n.os 435-436, 16 Maio, pp. 55-56 
Rectas Pronúncias (Sobre o Purismo da língua e os neologismos), n.os 435-436, 16 

Maio, pp. 53-55 
Em torno da teoria bergsoniana sobre o instinto e sobre as suas relações com a 

inteligência (Continuado do n.º 434 da Seara Nova), n.º 437, 30 de Maio, pp. 70-75 
Ainda a propósito de uma resposta a um inquérito, n.º 437, 30 de Maio, p. 66 
Rápidas explicações a propósito de um relatório, n.º 439, 13 de Junho, pp. 99-104 
Nótulas. Crítica de papel-de-tornesol, n.º 442, 4 de Julho, pp. 150-152 
A Renascença Portuguesa como corrente doutrinal e como organização editora, 

n.º 443, 11 de Julho, pp. 162 e 174 
Romantismo e equilíbrio, n.º 459, 5 de Dezembro, pp. 34-46 
 
1936 
Resposta a uma consulta, I, n.º 466, 20 de Fevereiro, pp. 153-156 
Canções de bordo, n.º 468, 5 de Março, pp. 183-188 
Fragmento de um diálogo, n.º 476, 4 de Junho, pp. 307-314 
Calendário Seareiro, n.º 477, 11 de Junho, pp. 322-334 
Carta a Hernâni Cidade, n.º 478, 18 de Junho, pp. 339-345 
Sobre os inconvenientes de se desprezar a clareza do entendimento, n.º 482, 13 de 

Agosto, pp. 18 e 31 
Notas apostas a um trecho do Padre António Vieira, n.º 487, 17 de Outubro, pp. 

108-110 
Cronistas retóricos e testemunhas verídicas, n.º 488, 24 de Outubro, p. 125 
Explicações sobre «Os dois Anteros», n.º 488, 24 de Outubro, pp. 115-118 
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Notas apostas a um sermão do Padre António Vieira, n.º 489, 29 de Outubro, pp. 
135-139 

 
1937 
Em torno dos barroquismos musicais e de música espanhola dos séculos XVI e 

XVII, I, n.º 498, 18 de Fevereiro, pp. 279-282 
Em torno dos barroquismos musicais e de música espanhola dos séculos XVI e 

XVII, II, n.º 499, 25 de Fevereiro, pp. 299-301 
O humanismo da «Seara Nova», n.os 500-503, 1 de Abril, pp. 342-343 
Factos e documentos, n.os 500-503, 1 de Abril, pp. 372-373 
Nota que acompanha a primeira colaboração de Abel Salazar na «Seara Nova», 

n.º 505, 15 de Abril, p. 3 
Um problema de estética, n.º 507, 29 de abril, pp. 42-55 
Religião, clericalismo, anti-clericalismo e reformas sociais, n.º 508, 6 de Maio, p. 

62 
Em torno da expressão “Civilização Cristã”, n.º 509, 13 de Maio, pp. 84 

(reeditado com algumas alterações em Ensaios, Tomo VI, pp. 192-196) 
Pequeninos pontos que o acaso vai trazendo, e que submeto à meditação de 

jovens amigos que planeiam uma obra de vulgarização, n.º 510, 20 de Maio, pp. 103-
107 

Dr. Afonso Costa, n.º 510, 20 de Maio, p. 118 
Ainda o problema da vulgarização, n.º 511, 27 de Maio, pp. 122-138 
A propósito de discussões sobre um artigo, n.º 511, 27 de Maio, p. 124 (reeditado 

com o título A propósito do precedente artigo em Ensaios, Tomo VI, pp. 197-199) 
Ideias de um mundo extinto, n.º 512, 3 de Junho, p. 142 
Uma explicação, n.º 514, 19 de Junho, pp. 182-197 
Notazinha ao artigo de Abel Salazar, n.º 515, 26 de Junho, pp. 208-211 
Ainda o problema da divulgação, n.º 515, 26 de Junho, pp. 208-211 
Sobre o método mais próprio para converter o incréu, n.º 515, 26 de Junho, p. 215 

(reeditado com algumas alterações em Ensaios, Tomo VI, p. 200) 
Palavras a Abel Salazar, n.º 515, 26 de Junho, pp. 216-217 
O português e a cultura, n.º 516, 3 de Julho, p. 222 
Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, I, n.º 517, 10 de Julho, pp. 243-247 
Ainda a vulgarização, n.º 517, 10 de Julho, pp. 242, 257-258 
Sobre o método mais próprio para converter o incréu, n.º 518, 17 de Julho, pp. 

262, 273-274 
Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, II, n.º 519, 24 de Julho, pp. 285-288 
Explicação e reprovação de uma desmesura própria, n.º 519, 24 de Julho, p. 282 
Cartesianismo Ideal e Cartesianismo Real, III, n.º 520, 31 de Julho, pp. 307-309 
Sobre o sistema cooperatista, n.º 522, 14 de agosto, pp. 343-344 
Notas a Protecionismo e Cooperatismo de Carlos Gide (traduzidas com o 

pseudónimo de Álvaro de Clarival), n.º 524, 28 de Agosto, p. 394 
Línguas brasileiras faladas e língua brasileira escrita, línguas portuguesas 

faladas e língua portuguesa escrita (Palavras de um cidadão do mundo, humanista 
crítico, a um estudante brasileiro seu amigo), n.º 525, 4 de Setembro, pp. 404-410 

Viver com ideias, n.º 531, 16 de Outubro, pp. 43-44 
Um pedido e uma promessa, n.º 536, 20 de Novembro, p. 177 
Temas para meditação, n.º 537, 27 de Novembro, pp. 196-197 
Introdução actual ao programa cooperatista, n.º 539, 11 de Dezembro, pp. 236-

243 
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Explicação aos leitores da Seara Nova, n.º 539, 11 de Dezembro, p. 243 
 

1938 
Em torno de um complicado caso de consciência, n.º 543, 8 de Janeiro, pp. 337-

340 
Resposta a uma consulta, n.º 544, 15 de Janeiro, pp. 365-366 
Resposta a uma consulta, n.º 545, 22 de Janeiro, pp. 390-391 
Transcrição de um depoimento sobre a pena de morte, n.º 547, 5 de Fevereiro, p. 

22 
Os processos de traição na Rússia, n.º 553, 19 de Março, p. 156 
Sobre algumas imbecilidades (e não imbecilidades) que continuam a ser-me 

atrbuídas, n.º 554, 26 de Março, pp. 167-169 
Ainda em torno dos processos de traição na Rússia, n.º 555, 2 de Abril, pp. 201-

201 
Nota sobre o artigo de Raul Proença, n.º 555, 2 de Abril, p. 205 
Quatro pontos, n.º 557, 16 de Abril, pp. 239-241 
A polémica da «Arte Humana» e da «Arte Desumana», n.º 557, 16 de Abril, pp. 

255-256 
Sobre Viana da Mota e a sua saída do Conservatório, n.º 559, 30 de Abril, p. 288 
Sobre a interpretação de dois sonetos célebres, n.º 560, 7 de Maio, pp. 313-314 
Palavras escritas há mais de vinte anos. Carta a um amigo, durante a guerra, n.º 

565, 11 de Junho, pp. 3-5 
Nota a um opúsculo sobre a tecnocracia, n.º 565, 11 de Junho, p. 9 
Resposta a uma consulta, n.º 570, 16 de Julho, pp. 121-122 
Notas sobre Fernão Mendes Pinto, n.º 571, 23 de Junho, pp. 153-156 
Solução do problema social pelas régies cooperativas, n.º 572, 30 de Julho, p. 167 
O ateísmo, Voltaire e os gangsters, n.º 573, 6 de Agosto, p. 208 
Genealogia Intelectual, n.º 580, 24 de Setembro, pp. 375-376 
Anti-dogmatismo e cooperatismo, n.º 582, 8 de Outubro, p. 416 
Est modus in rebus, n.º 583, 15 de Outubro, p. 16 
Treze pontinhos, n.º 585, 29 de Outubro, pp. 43-44 
Notícia crítica à obra «Subsídios para uma história da filosofia do direito em 

Portuga»l, de L. Cabral de Moncada, n.º 587, 12 de Novembro, pp. 105-106 
Sobre o odioso “eu”, n.º 588, 19 de Novembro, pp. 123-125 
A Academia, a Literatura, a Disciplina Mental e a Gramática, n.º 592, 17 de 

Dezembro, pp. 195-198 
Racionalismo e gramática, vitoriosos e derrotados, n.º 593, 24 de Dezembro, p. 

231 
História do Natal e do Ano Bom. O regresso do filho pródigo, n.º 594, 31 de 

Dezembro, p. 239 
 
1939 
O antagonismo interno no cristianismo histórico, n.º 595, 7 de Janeiro, p. 258 
Pequena tentativa de dissipar duas confusões mentais e de esclarecer um espírito 

apaixonado, n.º 597, 21 de Janeiro, pp. 303-306 
Sobre “A Vida de Lincoln”, de Agostinho da Silva, n.º 598, 28 de Janeiro, p. 322 
Notícia crítica a propósito do livro “Os Fins do Estado”, de Afonso Rodrigues 

Queiró, n.º 599, 4 de Fevereiro, pp. 356-357 
Cultura, n.º 600, 11 de Fevereiro, p. 362 
Ainda a vernaculidade e o Prémio Malheiros, n.º 601, 18 de Fevereiro, pp. 2 e 17 
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Mais confusões mentais e mais pessoalismo, n.º 601, 18 de Fevereiro, pp. 8 e 11 
O cristianismo de Jesus, o cristianismo histórico e a paixão de atacar e 

descompor, n.º 602, 25 de Fevereiro, pp. 22 e 35 
À margem da gramática, n.º 603, 4 de Março, pp. 57-58 
O regime da distribuição da abundância ou o reinado do consumidor, n.º 604, 11 

de Março, p. 66 
Num mundo onde se vive na miséria havendo todas as condições para a 

abundância. A ideia de uma conferência internacional económica, n.º 604, 11 de 
Março, p. 77 

Num mundo onde se vive na miséria havendo todas as condições para a 
abundância.Fundou-se em França o Sindicato Nacional dos Consumidores, n.º 605, 18 
de Março, p. 95 

A crise, n.º 605, 18 de Março, pp. 95-96 
Vida social moderna com vida escolar à antiga, n.º 609, 15 de Abril, p. 177 
Carta de António Sérgio ao Director-Gerente da Empresa «Seara Nova» de 

mitindo-se de co-director da revista, n.º 618, 17 de Junho, p. 346 
 
1947 
Luís Verney apóstolo cívico, n.os 1016-1017, 25 de Janeiro, pp. 35-38 
 
1951 
Uma carta de António Sérgio,n.os 1224-1225, 7 e 14 de Julho, pp. 520-523 
 
1956 
A cultura portuguesa, n.os 1319-1320, Maio, pp. 62-65 

 
Vértice – Revista de Cultura e Arte, Coimbra 
 
Nota a um passo de uma introdução a Berkeley, n.os 17 a 21, fasc. 4, Novembro de 

1945, pp. 42-48 
Réplica sem severidade a um severo amigo, n.os 27 a 30, fasc. 6, Março de 1946, 

pp. 42-61 
António Sérgio responde ao nosso Inquérito, n.os 30 a 35, fasc. 7, Maio de 1946, 

pp. 158-161 
Explicações para os que entendem a língua que eu falo, n.os 36 a 39, fasc. 8, Junho 

de 1946, pp. 214-232 
Diálogo com António Sérgio, n.o 153, Junho de 1956, pp. 269-273 
Número de homenagem a Bento de Jesus Caraça onde se reeditam os três 

primeiros artigos atrás citados, n.os 301/302/303, Outubro-Dezembro de 1968 
 

A Vida Portuguesa – Quinzenário de Inquérito à Vida Nacional, Porto 
 
Variações do amigo Banana, amador de estudos históricos, sobre Inquisição e 

Humanismo; divulgadas para entretém dos ociosos por um seu familiar indiscreto, e 
também amador dos ditos estudos, n.º 4, 15 de Dezembro de 1912, pp. 28-30 

Carta a José Fagundes, Poeta Lírico, sobre o bacharel e suas causas, n.º 12, 17 
de Abril de 1913, pp. 91-94 

Golpes de malho em ferro frio. Aos portugueses de dezasseis anos que não 
ambicionam ser poetas líricos, n.º 16, 2 de Agosto de 1913, pp. 121-128 
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O Parasitismo Peninsular. Carta a Jaime Cortesão, n.º 20, 1 de Dezembro de 
1913, pp. 153-159 

O livre-câmbio I, n.º 21, 15 de Janeiro de 1914, pp. 2-3 
O livre-câmbio II, n.º 22, 10 de Fevereiro de 1914, pp. 9-10 
O Problema da Cultura, n.º 23, 1 de Março de 1914, pp. 21-22 
Renascença Portuguesa – Biblioteca de Educação, n.º 27, Julho de 1914, p. 49 
A implantação da indústria do ferro em Portugal, n.º 28, Agosto de 1914, pp. 57-

58 
Em que se relata uma conversa com um doido, e os trabalhos que de aí se 

seguiram para o inditoso autor destas linhas, n.º 30, Outubro de 1914, pp. 74-75 
Em que o autor, sem dar por isso demonstra a conveniência de se reimprimir a 

“Arte de Furtar” do Padre António Vieira, discurso excelentíssimo em que o recatado 
da forma se liga ao evidente da doutrina, n.º 31, Novembro de 1914, pp. 81-83 

Uma página de Castilho, n.º 33, Janeiro de 1915, pp. 97-98 
 
 

5. Prefácios, Traduções e Notas 
 
Prefácio (Advertência) a O método Montessori de Luísa Sérgio de Sousa. Porto: 

Renascença Portuguesa, 1915 
Prefácio a Cultura e Analfabetismo de Adolfo Coelho. Porto: Renascença 

Portuguesa, 1916 
Prefácio a Indústria e Ciência de Henri Le Châtelier. Porto: Renascença 

Portuguesa, 1917 
Nota Preliminar a Histórias Várias (Da «Nova Floresta») de Manuel Bernardes. 

Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1920 
Prefácio a Antologia dos Economistas Portugueses. Selecção, prefácio e notas de 

António Sérgio, Lisboa: Biblioteca Nacional, 1924 
Prefácio a Curso sistemático de lições de coisas de Vincent Murché. Lisboa: Liga 

Portuguesa da Instrução em Portugal, 1926 
Prefácio a Transformemos a escola: apelo aos pais e às autoridades de Adolphe 

Ferriere. Paris: Livraria Francesa e Estrangeira Truchy-Leroy, 1928 
Prefácio a Cantos de Amor de Casimiro de Abreu. Paris: Casa Editorial Franco-

Ibero-Americana, 1928 (?) 
Prefácio a Cantos de Tristeza e de Saudade de Casimiro de Abreu. Paris: Casa 

Editorial Franco-Ibero-Americana, 1928 (?) 
Prefácio a Odes, Éclogas, Elegias e Canções de Luís de Camões. Prefácio e 

Selecção de António Sérgio. Paris: Livraria Francesa e Estrangeira Truchy-Leroy, 1928 
(?) 

Prefácio a Redondilhas de Luís de Camões. Prefácio e selecção de António Sérgio. 
Paris: Casa Editorial Franco-Ibero-Americana, 1929 (?) 

Prefácio a Líricas Escogidas de Luís de Camões. Prefácio e selecção de António 
Sérgio. Santiago de Compostela: Publicaciones del Instituto de Estudios Portugueses, 
1933 

Prefácio a Sonetos Escogidos de Antero de Quental. Prefácio e selecção de 
António Sérgio. Santiago de Compostela: Publicaciones del Instituto de Estudios 
Portugueses, 1933 

Prefácio a Lacrima rerum II – Nocturna de Vieira de Almeida. Lisboa: Seara 
Nova, 1934 
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Prefácio (Advertência) a Raul Brandão de Castelo Branco Chaves. Lisboa: Seara 
Nova, 1934 

Prefácio a D. Manuel de Meneses: da epanáfora trágica de Francisco Manuel de 
MELO. Prefácio e notas de António Sérgio. Lisboa: Seara Nova, 1936 

Prefácio a Relógios falantes: apólogo diagonal de Francisco Manuel de Melo. 
Prefácio e notas de António Sérgio. Lisboa: Seara Nova, 1936 

Prefácio a O Descobrimento do Caminho da Índia (Livro IV, Década I) de João de 
Barros. Prefácio e notas de António Sérgio. Lisboa: Seara Nova, 1936 

Prefácio a Sobre história e historiografia: da "História de Portugal" e dos 
"Opúsculos" de Alexandre Herculano. Selecção, prefácio e notas de António Sérgio. 
Lisboa: Seara Nova, 1937 

Prefácio a Homens e Bichos de Axel Munthe. Tradução e prefácio de António 
Sérgio. Lisboa: Editorial Progresso, 1937 

Prefácio a As origens da Holanda (De «A Holanda») de José Duarte Ramalho 
Ortigao. Prefácio e notas de António Sérgio. Lisboa: Seara Nova, 1937 

Prefácio a Sermão sobre a Paz: Sermão da Segunda Oitava da Páscoa pregado 
em Roma de António Vieira. Prefácio e notas de António Sérgio. Lisboa: Seara Nova, 
1937 

Prefácio a Sobre as verdadeiras e falsas riquezas: Sermão da 1.ª Oitava da 
Páscoa de António Vieira. Prefácio e notas de António Sérgio. Lisboa: Seara Nova, 
1937 

Prefácio a O Programa Cooperatista de Charles Gide. 2 vols. Lisboa: Seara Nova, 
1937-1939 

Prefácio a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Prefácio e notas de António 
Sérgio. Lisboa: Seara Nova, 1938 

Nótula preambular a Régies Cooperativas em Inglaterra de Bernard Lavergne. 
Lisboa: Seara Nova, 1938 

Prefácio a Os Problemas da Filosofia, de Bertrand Russell. In: RUSSELL, 
Bertrand. Os Problemas da Filosofia. Trad. de António Sérgio. Coimbra: Arménio 
Amado, 1939 

Prefácio a Introdução ao Estudo da Filosofia de John-Ellis Mctargatt. Tradução e 
prefácio de António Sérgio. Lisboa: Inquérito, 1939 

Prefácio a Emílio de Jean-Jacques Rousseau. Excertos seleccionados, traduzidos, 
anotados e prefaciados por António Sérgio. Lisboa: Editorial Inquérito, 1940 

Prefácio a O mundo que o português criou de Gilberto Freyre. Rio de Janeiro: 
José Olympio Editora, 1940 

Prefácio a Odes Modernas de Antero de Quental. Organização, Prefácio e notas de 
António Sérgio. Lisboa: Couto Martins, 1943 

Prefácio a Primaveras Românticas de Antero de Quental. Organização, prefácio e 
notas de António Sérgio. Lisboa: Couto Martins, 1943 

Prefácio a Sonetos de Antero de Quental. Edição organizada, prefaciada e anotada 
por António Sérgio, Lisboa: Edição de Couto Martins, 1943 

Prefácio a A Criança e a Educação de J. Dias Agudo. Lisboa: Editorial Gleba, 
1945 

Prefácio a A Palestina outro Munique? de H.S. Crossman/Michael Foot. Lisboa: 
Editorial Inquérito, 1946 

Prefácio a Pensamentos de Marco Aurelio. Selecção, tradução e prefácio de 
António Sérgio. Lisboa: Edições Ática, 1947 

Prefácio a Prosa doutrinal de autores portugueses. Selecção, prefácio e notas de 
António Sérgio. Lisboa: Portugália, 1947 
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Prefácio a Três Diálogos entre Hilas e Filonous, de Jorge Berkeley. In: 
BERKELEY, George. Três Diálogos entre Hilas e Filonous. Trad. de António Sérgio. 
Coimbra: Atlântida, 1948 

Prefácio a Cartas de António Vieira. Prefácio e notas de António Sérgio e Hernâni 
Cidade. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1951 

Prefácio a Obras Várias de António Vieira. Prefácio e notas de António Sérgio e 
Hernâni Cidade. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1951 

Prefácio a Teoria do Socialismo: evolução política e económica das sociedades na 
Europa de Oliveira Martins. Lisboa: Editora Guimarães, 1952 

Prefácio a História do Futuro de António Vieira. Prefácio e notas de António 
Sérgio e Hernâni Cidade. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1953 

Prefácio a Sermões de António Vieira. Prefácio e notas de António Sérgio e 
Hernâni Cidade. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1954 

Prefácio a O movimento cooperativo britânico de Fernando Ferreira da Costa. 
Porto: Edição de Autor, 1956 

Prefácio a Do sentido cómico e trágico da vida de António Lobo Vilela. Prefácio 
de António Sérgio. Lisboa, 1956 

Prefácio a Cartas de Antero de Quental. Prefácio de António Sérgio. Lisboa: 
Couto Martins, 1957 

Prefácio a Viana da Mota de João de Freitas Branco. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1972 
 

6. Poesia 
 

Rimas. Lisboa: Tipografia do Anuário Comercial, 1908 
A Lareira. A Águia. Porto, n.º 1, 1913, pp. 13-15 
Transfiguração. A Águia. Porto, n.º 15, 1913, pp. 83-84 
Apostilha aos Navegadores. A Águia. Porto, n.º 16, 1913, p. 133 
Pela Grei – Os que Sonham. A Águia. Porto, n.º 29, Maio de 1914, p. 147 ( II 

série, vol. V) 
Pela Grei – No mar das Índias. A Águia. Porto, n.º 34, Outubro de 1914, pp. 112-

113 (II série, vol. VI) 
Pela Grei – Phoibos Apollon. A Águia. Porto, n.º 34, Outubro de 1914, pp. 113- 

114 (II série, vol. VI),  reeditado em O Comércio – Edição da Tarde do Comércio do 
Porto, Porto, 20 de Dezembro de 1921, p. 1 

Pela Grei – Nas Estrebarias de Augias. A Águia. Porto, n.º 41, Maio de 1915, p. 
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