


ARTIFITIO

(Artifício)

Homem com fato bordado e executado com muita habilidade, terá a mão direita apoiada num 

cabrestante e com o dedo indicador da mão esquerda mostre um vaso que está ao seu lado cheio de 

abelhas, que se podem ver sobre a dita construção e muitas pelo ar voando.

Veste-se com um hábito nobre e elaborado (artifi cioso) porque a arte é por si nobre, de modo que 

se pode chamar uma segunda natureza. Representa-se tendo a mão direita pousada sobre o cabres-

tante, através do qual demonstramos o artifício encontrado com indústria humana, vencendo am-

plamente a natureza e as tarefas difi cílimas, executadas com pouco esforço. Aristóteles ensina-nos 

nas Mecânicas que, por via da arte, superamos o que parece contrário à própria natureza, fazendo 

deslocar do seu lugar edifícios grandíssimos, usando o cabrestante. Mostra o vaso das abelhas, sendo 

estes animais o símbolo do artifício e da diligência como bem disse Salomão: Vade ad apem, & disce 

ab ea. E também Virgílio descreve elegantemente o artifício e a indústria das abelhas no primeiro 

livro da Eneida e, mais abundantemente, no 4 das Geórgicas.

Cesare Ripa, Iconologia, ed. Pádua, 1618.
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Leitores, tipógrafos e fi lólogos
João Luís Lisboa*

Filologia será uma palavra forte. Em todo o caso, como se procura demonstrar e como a 

tradição nos impõe, é apropriada para caracterizar uma das dimensões dos estudos sobre 

o livro. O conceito remete o leitor para estudos textuais, onde a língua é com frequência 

elemento central. Será também vista como disciplina que procura a “autenticidade” dos 

textos. Mas há outro mundo a considerar. Para os estudos sobre os livros, as leituras, a 

história da cultura escrita, o olhar do fi lólogo interessa porque se ocupa do que é móvel 

nos sentidos dos textos, e os pretende captar, incluindo as suas formas de transmissão. 

Uma Filologia não “essencialista” é recurso legítimo de investigadores de uma área a que 

se pode chamar, para simplifi car, “História do livro e da leitura”. Foi, em todo o caso, a base 

de formação de alguns dos que marcaram esta área em Portugal, de Pina Martins a Artur 

Anselmo, passando por Maria de Lourdes Belchior e José Adriano Freitas de Carvalho. 

Querer saber mais sobre a literatura e a cultura portuguesas leva às formas concretas que 

os textos assumem, em cada momento. E mesmo em trabalhos onde a preocupação com 

a língua organiza o que se procura, note-se como os estudos que vêm de Lindley Cintra a 

Ivo de Castro e, mais recentemente, Rita Marquilhas, tiveram e têm ainda um papel deci-

sivo para o conhecimento possível da historicidade da comunicação verbal e dos seus 

suportes.

Ao procurar entender a evolução das práticas letradas, e em particular as que assumiram 

as formas do livro, ultrapassa-se o estudo de intenções e precedências, para questionar 

os usos dos textos e os sentidos que historicamente foram tendo. Como consequência, 

os objectos do interesse, por esta perspectiva, deixam de ser os textos como essências 

espirituais, ou os seus suportes como meros artefactos técnicos. Aquilo que entendemos 

é que a história do livro não é feita dominantemente pela acumulação de contributos 

técnicos ou o acrescento de protagonistas, numa escalada quantitativa assintótica (mas 

tendencialmente cega e coxa). Reconhecem-se descontinuidades, confl itos, usos, onde a 

produção dos textos e dos seus suportes se interliga. Quando se interrogam os suportes 

da cultura escrita e o papel daqueles que os produziram, está-se a contribuir para reco-

*  CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

Cultura 28

cultura 28.indd   9 29-03-2012   08:54:53



10 | Cultura 28

locar historicamente os sentidos do que se lia, dando continuidade aos trabalhos atrás 

mencionados (continuidade que implica distâncias, como se entenderá), mas também se 

está a recolocar numa escala ampla as transformações recentes vividas pelo mundo do 

livro (ou da mais vasta produção de conteúdos, para usar uma expressão corrente).

Ocorre-nos de novo o olhar do fi lólogo quando pensamos no eventual movimento pen-

dular entre a precariedade do sentido dos manuscritos e do digital, por oposição à estabi-

lidade potencial do texto impresso. Por estabilidade entendemos a possível permanência 

do seu sentido, ultrapassando tempos e lugares, mas também a estabilidade decorrente 

das próprias práticas de leitura que se associam ao objecto impresso, à estabilidade do 

conforto e da concentração da leitura, opondo-se à instabilidade, incomodidade, ner-

vosismo da partilha dos textos pela oralidade, pelo manuscrito ou pelas redes digitais. 

É, assim, divertido verifi car o quanto os leitores do século XV consideravam precário e 

imperfeito, embora inegavelmente veloz, o livro saído dos novos prelos. Um livro nervoso, 

multiplicado para além do que se podia imaginar, procurando ser o mais fi el possível aos 

livros “autênticos” (o que então identifi cava objectos copiados manualmente), produto de 

uma actividade mais artesanal do que espiritual, essa sim, aspirando a uma estabilidade 

que, em cada momento, a crítica textual desfaz e refaz.

O que tem sentido para cada leitor, gente de carne e osso? Não refi ro a subjectividade 

radical de cada pessoa, mas os elementos que conferem legibilidade a um texto, em cada 

circunstância e a que um conjunto de leitores tem acesso e eventualmente partilha. Ao 

estudioso do livro e, por maioria de razões, ao estudioso da leitura, interessa a instabili-

dade dos sentidos dos textos, as suas leituras possíveis a partir dos elementos materiais 

e gráfi cos que os moldam, mas também tendo em conta as dimensões semânticas e 

conceptuais possíveis para leitores diferentes. A mobilidade do que constrói os sentidos 

depende, assim, não de leitores que correm atrás de textos sossegados, mas da transfor-

mação permanente do que se lê e de quem lê. Mudam os textos quando muda a relação 

que estabelecem com quem os lê e os usa (com quem lhes dá sentido), com os seus supor-

tes, confi gurações e estatutos.

E, para a crítica dos sentidos fugidios, há regras de arte e de crítica. Não é um exercício 

desesperado. Interrogar a instabilidade dos textos e as suas formas (ou nas suas formas) 

pressupõe alguma confi ança nas capacidades dos instrumentos disponíveis para o estudo. 

As distâncias não são intransponíveis e há respostas plausíveis sobre os sentidos que os 

textos foram tendo, as suas funções, seus agentes e leitores (talvez uma redundância se 

agentes são leitores e se todo o leitor produz os signifi cados possíveis, partilhados, das 

suas leituras). A instabilidade e a descontinuidade não são, pois, radicais e ilegíveis à dis-
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tância. Para essas respostas, há que considerar a informação disponível para os conjuntos 

de factores que interferem nos sentidos que os textos vão tendo. Há que recuperar infor-

mação frequentemente desprezada, invisível, colocando-a a par do que tradicionalmente 

entra em linha de conta na interpretação e na leitura, as expectativas dos leitores, a sua 

formação, os diferentes níveis de intervenção de quem participa nos vários estádios de 

produção do objecto escrito, os materiais escolhidos ou a que se recorreu, o seu estatuto, 

a composição dos espaços de escrita como a organização dos espaços de leitura.

Para este fazer, pode começar-se por ir em demanda de copistas e tipógrafos. Na senda 

do proposto por McKenzie, o que Robert Darnton vê na acção do “compositor B” da edição 

in 4º de 1619 do Mercador de Veneza será porventura “abuso”, e “pouco Shakespeare”, mas 

representa o que ele (compositor) considera legível, compreensível (The Case for Books, 

New York, Public Aff airs, 2009, p. 132). O mesmo fazem os censores das sucessivas edições 

de Os Lusíadas de fi nais do século XVI e inícios do XVII. Melhoram o que dão a ler, ao que 

explicam. O caminho pode gerar perplexidades. A propósito da efeméride de um impor-

tante movimento literário, como foi o “Poesia 61”, pode-se destacar o papel da tipografi a 

que acolheu os poetas (Palma). Ou, para entender o valor do que se lia, nos inícios do 

século XVII, procurar perceber os censores (Payan Martins). Ou, para pensar os espaços 

de organização da leitura, seguir a viagem daquele que virá a ser construtor de biblio-

tecas (Cabral), ou da instituição cujos registos nos falam dos leitores (Cataldo). Leitores e 

tipógrafos não são um só? Com os leitores das bibliotecas, os leitores que são ao mesmo 

tempo censores ou os tipógrafos que são eles também leitores? Não há um leitor. Há leito-

res diferentes, em todo o caso, com intervenções diferentes no objecto produzido, objecto 

que se repropõe a novas leituras. Estes artigos acabam por ser consequências bem arti-

culadas com os que abrem este dossier, onde são os Filólogos que falam da História do 

Livro (o primeiro) e da leitura (o segundo). Artur Anselmo e Marcello Moreira dão, assim, 

uma orientação de leitura do conjunto dos textos que aqui se apresentam. Mas, para isso, 

o leitor terá de ler o conjunto, sequencialmente, abdicando da sua liberdade de ir apenas 

ao que lhe interessa e que para si faz mais sentido, desprezando as intenções de quem 

propõe a edição.

Leitores, tipógrafos e fi lólogos
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Filologia e história do livro*
Artur Anselmo**

O desenvolvimento dos estudos de História do Livro, nos últimos cinquenta anos, tem 

mostrado que a chamada Bibliografi a Material – isto é, o conhecimento das técnicas de 

reprodução do pensamento através da imprensa escrita – recorre cada vez mais aos méto-

dos próprios da fi lologia. Passar um texto para letra de forma é uma operação complexa, 

que tem não só múltiplas afi nidades com o exercício da escrita manual mas também par-

ticularidades técnicas nem sempre familiares ao comum dos leitores, aos bibliógrafos e 

aos bibliófi los.

Convém recordar que, até ao aparecimento da imprensa em meados do século XV, a 

maior parte dos textos manuscritos produzia-se para que esses textos fossem lidos em voz 

alta: toda a atenção do copista se concentrava, por isso, na legibilidade do manuscrito, 

evitando situações de ambiguidade fonética com o recurso a sinais diacríticos. (Ocorre 

lembrar que, até aos anos 60 do século XX, quando a eucaristia católica era celebrada em 

latim, muitos missais tinham a acentuação tónica marcada ao modo românico, com acento 

agudo, para evitar aquilo que se designava por “silabadas”.) Com a disseminação das abre-

viaturas de origem latina nos manuais escolares, estas cedo se vulgarizaram nas obras que 

eram lidas nos conventos e noutros locais onde predominava a infl uência da Igreja.

Se é verdade que, na Baixa Idade Média, muitos textos circulavam anonimamente e sem 

título (o exemplo da obra hoje conhecida por Imitação de Cristo é um dos mais relevantes), 

também é verdade que a divisão do texto em capítulos, o uso da tinta vermelha nas rubri-

cas (assim chamadas devido à sua cor rubra), a prática continuada de se chamar a atenção 

do leitor por meio de caldeirões, assim como outros recursos gráfi cos (sublinhados, talões, 

ornatos, vinhetas, setas, indicadores digitais, etc.) tinham entrado nos hábitos das comu-

nidades religiosas, às quais pertencia a maior percentagem de indivíduos alfabetizados. 

Durante as refeições em comum (designadas por collationes) liam-se em voz alta passos 

de obras de autores clássicos e de textos morais edifi cantes, fosse a partir de manuscritos 

das bibliotecas conventuais, fosse na transição do século XV para o século XVI, a partir de 

* Lição de Jubilação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
** CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
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textos impressos em letra de forma. Era óbvio que o leitor não se limitava só a papaguear o 

escrito, mas também desenvolvia oralmente as abreviaturas e procurava tirar partido dos 

elementos de prosódia implícitos no texto. Mais: se houvesse ilustrações, o sentido latente 

do texto tornava-se evidente e clarifi cador. A este propósito, convém não esquecer que a 

xilogravura precede de mais de um século a tipografi a, não se estranhando, por isso, que 

à abertura das imagens nos blocos de madeira se tenham juntado a abertura de signos 

alfabéticos, mesmo antes do aparecimento dos tipos metálicos móveis.

Esta intromissão do texto no mundo da gravura, facto que se concretiza, graças a 

Gutenberg, à volta de 1450, segue percurso inverso ao da iluminura. Quando se compara 

um incunábulo com um códice manuscrito iluminado, o que avulta, em termos de percep-

ção visual, é, no primeiro caso, o texto, mesmo se posteriormente adornado com enfeites 

decorativos saídos de mão humana, ao passo que, nos livros iluminados, o centro da aten-

ção dos olhos do leitor está nas imagens, como se, em vez de textos tirados do nada pela 

inspiração do autor, houvesse tão-somente legendas das ilustrações. 

Não se julgue, porém, que decorresse sempre da melhor forma o trabalho de corres-

pondência entre os elementos textuais e os elementos iconográfi cos (ou, na falta destes 

últimos, subtítulos, escólios, notas marginais e de rodapé, etc.). Bem pelo contrário: desde 

muito cedo, na história da tipografi a, fi cou patente a necessidade de confi ar a paginação 

dos livros (ou a formatação, como hoje também se diz) a indivíduos de instrução e cultura 

acima da média, designados em português por “correitores” ou “correctores”, palavra que 

não se confundia de modo nenhum com os “revedores” seiscentistas ou setecentistas. Os 

primeiros ocupavam-se de conferir o texto impresso com o original e, se necessário, reto-

cavam ou aperfeiçoavam o que lhes afi gurava erróneo; os segundos fi scalizavam os textos 

de um ponto de vista doutrinário e, na terminologia de hoje, exerciam actos de censura.

O papel dos “correctores de imprensa”, como notou Konrad Haebler, exigia não apenas 

conhecimentos específi cos no domínio da preparação dos originais para a tipografi a, mas 

também aptidão para a detecção de erros de composição (ou gralhas, na gíria profi ssional 

portuguesa). Não raro, as correcções eram introduzidas durante a impressão, o que exige, 

hoje, atenção minuciosa às variantes que se encontravam em exemplares da mesma tira-

gem. De início, os impressores – sobretudo os que, na esteira dos Aldos, dos Bades, dos 

Estiennes, trabalhavam para os humanistas – encarregavam-se eles próprios dessas tare-

fas, dada a sua boa preparação no conhecimento das sete artes liberais. Enciclopédias 

medievais tão importantes na formação deles todos, como a História Natural de Plínio, as 

Etimologias de Santo Isidoro de Sevilha ou as Núpcias da Filologia e Mercúrio, de Marciano 

Capela, forneciam-lhes a cultura de base que fazia falta numa tipografi a, para que aí se 

produzissem livros accurati ac emendatissimi. 
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Nenhuma dúvida acerca do contributo da tipografi a incunabular e pós-incunabular 

(isto é, desde cerca de 1450 até 1520) para o êxito dos humanistas; a estes competia tentar 

localizar os melhores manuscritos dos autores clássicos; aos mestres-impressores compe-

tia dispor convenientemente os materiais tipográfi cos e xilográfi cos nas formas alinha-

das sobre o mármore e prontas para a imposição no prelo. Cedo, porém, se verifi cou um 

declínio na letracia dos tipógrafos, e por isso surgiu a necessidade de se confi ar o trabalho 

de organização e revisão dos originais a correctores especializados. Alguns destes novos 

agentes culturais tinham sido librarii nas universidades, começando por editarem seben-

tas que vendiam aos alunos; outros provinham do clero desocupado dos conventos, em 

cujos scriptoria se movimentavam com facilidade; outros, ainda, eram simples colabora-

dores de letrados famosos e, no convívio com os mestres, adquiriam a bagagem de que 

carece um bom corrector.

Nas universidades europeias, como sucedeu em Coimbra, o corrector da imprensa uni-

versitária trabalha em ligação estreita com o “guarda da livraria”, quando não é o próprio 

guarda – ou bibliotecário, na linguagem de hoje – que chama a si as tarefas de correcção 

e paginação. Nos Estatutos de 1653, podemos encontrar discriminadas ambas as funções. 

O “guarda da livraria”, responsável máximo da Biblioteca, “será – rezam os Estatutos no seu 

título 46 – bom latino e saberá grego e hebraico, sendo possível, e terá conhecimento dos 

livros pera os saber ordenar e dar rezão deles”. Seguidamente, o texto estatutário indica 

o horário de funcionamento interno, descendo ao pormenor de responsabilizar o guarda 

pelo descaminho de qualquer livro. Quanto ao ofício de “corrector da impressão”, ordena-

-se no título 51:

Pera que os livros e mais cousas que se houverem de estampar nesta Universidade 

sejam emendados como é rezão, haverá um Corrector eleito em Conselho de Deputados e 

Conselheiros, o qual será muito bom latino e grego, e terá notícia das ciências e com parti-

cular cuidado visitará a Impressão e procurará que haja nela bons caracteres e porá em bom 

recado os da Universidade, e emendará tudo o que se imprimir, de modo que se não vá com 

a impressão por diante sem sua emenda, e pera tudo isto terá jurisdição nos impressores, 

pondo e executando as penas que bem lhe parecer.

Como se vê, as funções de Corrector eram bem mais amplas do que as de um simples 

revisor: pode dizer-se que correspondiam, grosso modo, às do director de uma imprensa 

universitária, respeitado pelo seu saber fi lológico e pela sua competência científi ca e téc-

nica. A quem tenha acompanhado os últimos tempos da Imprensa da Universidade de 

Coimbra, logo lhe ocorre o nome do Doutor Joaquim de Carvalho. Mas provavelmente 

Filologia e história do livro
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associará ao Administrador da Imprensa, nomeado em 1921 e em funções até 1934 (ano 

da extinção da Imprensa da Universidade), os nomes de Cândido Nazareth – chefe das 

ofi cinas – e os revisores Vitorino Nemésio, João Gaspar Simões ou Flausino Torres.

Sabe-se que o lugar de Corrector da tipografi a universitária fora criado por D. João III em 

1549, com o ordenado anual de 12 000 réis, importância que subiu para 20 000 réis em 

1555, sendo então corrector o licenciado Fernão d’Oliveira. (Este não deve ser confundido 

com o seu homónimo autor da Gramática de Linguagem Portuguesa, editada por Germam 

Galharde em 1536, e da Arte da Guerra no Mar, que João Álvares imprimiu em Coimbra em 

1555). Tendo o corrector Fernão d’ Oliveira sido preso pela Inquisição, foi provisoriamente 

substituído no cargo pelo lente Cristóvão Nunes, mas este, chamado a outras funções na 

Casa Real, cedeu o lugar a Sebastião Stochamer, sem dúvida o mais sábio dos correctores 

que trabalharam na tipografi a da Universidade durante o século XVI e aquele que exerceu 

o ofício durante mais tempo: de 1557 a 1586, ano em que trespassou a tença de 20 000 réis 

para sua fi lha, sendo substituído no cargo por Jerónimo de Sampaio.

Foi Stochamer quem reviu escrupulosamente os dicionários (de Latim-Português e 

Português-Latim) de Jerónimo Cardoso, em 1569, ano em que saiu dos prelos de João 

de Barreira, em Coimbra, o Dictionarium Aliud de propiis nominibus, da autoria do pró-

prio Stochamer. Natural de Ingolstadt, cidade bávara, veio para Portugal em 1547, na 

companhia do lente italiano Fábio Arcas, jurista eminente. Tendo este falecido em 1554, 

Stochamer, então estudante fi nalista do curso jurídico, achou-se desprovido de meios 

para seguir a carreira universitária, mas as autoridades académicas deram-lhe a mão e 

obtiveram do rei D. João III o alvará que o nomeou “corrector da impressão”. Note-se que, 

mais tarde, Stochamer seria eleito bedel de Cânones e Leis na Universidade, cargo então 

da maior importância, exercido – dizia-se nos estatutos de 1653 – por “pessoas honradas 

e que ao menos soubessem latim”, às quais competia fi scalizar a assiduidade dos lentes e 

coordenar os actos de doutoramento e demais provas de aptidão ao magistério.

Folheando os volumes de Artes e Ofícios em Documentos da Universidade, organiza-

dos pelo Doutor Manuel Lopes de Almeida, os quais abrangem os anos de 1589 a 1753, 

encontram-se numerosas referências a impressores, livreiros e encadernadores, mas as 

indicações acerca de correctores são escassas. Apesar disso, fi camos na posse de algumas 

informações signifi cativas, que passo a resumir:

1.ª Entre os anos de 1593 e 1597, arrastam-se as formalidades para o acerto de uma 

dívida de Sebastião Stochamer à Universidade. Respondem por este compromisso 

os herdeiros do falecido corrector, representados pelo genro, Francisco da Costa de 

Vasconcelos, bedel do Curso Jurídico (casado com a fi lha de Stochamer, chamada 
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Teodora), e um certo João Cerveira. Ignora-se o resultado da diligência, mas em 1597 

as contas ainda não estavam saldadas, o que leva a Universidade a suspender o ven-

cimento de Francisco Costa.

2.ª Em 1599, André de Avelar, lente de Matemática, tendo-se encarregado de “conferir o 

treslado dos Estatutos com os originais e emendar as faltas de ortografi a, letras, pala-

vras e regras que faltavam, e acrescentar os capítulos, títulos, parágrafos, e havendo 

respeito ao muito tempo que nisto gastou e a outras razões que se praticaram”, rece-

beu, em retribuição do seu trabalho, um moio de trigo de 64 alqueires. (Nesta altura o 

moio de trigo valia 320 réis.)

3.ª Em 1601, o corrector (Pedro de Mariz) era também o guarda da livraria, situação que 

se alterará com a publicação dos Estatutos de 1653, pois entretanto deixara de ser 

obrigatório juntar as duas funções na mesma pessoa.

4.ª Em 1607, havendo dúvidas da parte do impressor Diogo Gomes Loureiro acerca da 

obrigação de o corrector emendar “todas as obras”, o Conselho confi rma que seriam 

“todas” e não apenas algumas.

Estes e outros vestígios documentais mostram como a Universidade atribuía alto valor 

ao trabalho dos correctores. E eles, na sua modéstia, não faziam mais do que honrar as 

tradições da investigação fi lológica, segundo a qual toda a língua é expressão da cultura, 

herança social de comunidades em permanente movimento. Por isso, apurar um texto, 

prepará-lo para a circulação sob a forma de livro, submetê-lo a revisões sucessivas, de cada 

vez que torna a imprimir-se, são tarefas que exigem uma larga dose de conhecimentos 

fi lológicos e abertura de espírito capaz de rejeitar posições dogmáticas, do tipo daquelas 

a que noutro tempo se chamavam “caturrices dos puristas”.

A aliança entre a Filologia e a História do Livro é indiscutível, do ponto de vista meto-

dológico, e valiosíssima para a compreensão mesológica de qualquer edição, sendo certo 

que nenhum livro se publica sem estar inscrito numa dada moldura ecológica da cul-

tura. Por isso mesmo, ultrapassando os limites próprios da actividade bibliográfi ca (que 

conhece e respeita), o historiador do livro não pode prescindir da leitura dos textos que 

se escondem sob a opacidade do objecto livro. É certo que há quem faça História do Livro 

como Monsieur Jourdain fazia prosa..., mas esse é o mal inevitável de todas as discipli-

nas históricas. E a experiência de vida ensina-nos esta verdade elementar: as fontes de 

consulta a que recorremos sem hesitação, quando uma qualquer dúvida nos assalta, são 

obras de autores que, no seu tempo histórico, carrearam documentos novos e produzi-

ram afi rmações inovadoras, fruto do seu labor quotidiano: um Sousa Viterbo, um Leite 

de Vasconcelos, uma Carolina de Michaëlis, um Serafi m da Silva Neto, para só referirmos 

Filologia e história do livro
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quatro mestres do rigor, da segurança e da probidade. Nenhum deles foi historiador do 

livro, stricto sensu, porque no seu tempo a História do Livro ainda não tinha emergido do 

conjunto das ciências auxiliares da História, mas um traço-de-união os irmanava: o cultivo 

da Diplomática e da Filologia. Outro tanto poderíamos dizer, já em nossos dias, de um his-

toriador do livro cuja obra muito fi cou a dever à sua formação fi lológica: José Vitorino de 

Pina Martins, o autor não apenas dos estudos profundos que reuniu na obra Humanisme 

et Renaissance de l’ Italie au Portugal (Paris, 1989) mas também das saborosíssimas Histórias 

de Livros para a História do Livro (Lisboa, 2007).

Como escreveu lapidarmente Luciana Stegagno Picchio – outra cultora exemplar da 

ciência fi lológica –, “o fi lólogo sabe desde o início que o seu estatuto é o de crítico, pois 

nenhuma constituição textual, nenhuma emenda, seriam possíveis fora ou antes de uma 

compreensão total, de uma interpretação no sentido mais amplo e preciso do termo”. Ora, 

a leitura e a exegese de um texto – seja manuscrito, seja impresso – dado a lume no pas-

sado remoto, se exigem alguma preparação especifi camente linguística, não prescindem, 

sobretudo, do conhecimento das chamadas “disciplinas fi lológicas”, das quais se alimenta 

o próprio “método fi lológico”. O convívio com os livros, ao longo de toda a vida, mostrou-

-me a cada passo que tais disciplinas, no essencial, pouco mudaram desde a época do 

Renascimento, muito embora algumas só se tenham autonomizado nos últimos cem anos.

Assim, tomando como base programática o ordenamento apresentado por Virgílio Inama, 

podemos associá-las em quatro grupos: no primeiro (“il vero fondamento d’ogni studio fi lo-

logico”) aparecem-nos a gramática, a estilística, a retórica, a poética, a métrica e a história das 

línguas clássicas; no segundo (o das “discipline sostanziali”), a história da literatura, a história 

política, a cronologia, a geografi a, a topografi a das cidades, o binómio mitologia/religião e o 

conhecimento das instituições públicas e privadas dos povos antigos; no terceiro (o das “dis-

cipline sussidiare o instrumentali della fi lologia”), a bibliografi a, a diplomática, a paleografi a, 

a hermenêutica e a crítica textual (ou ecdótica). Se tivermos em conta o desenvolvimento 

dos estudos de História do Livro nos últimos cinquenta anos, verifi ca-se, neste elenco de 

disciplinas de apoio à Filologia, a falta de duas componentes fundamentais da maior parte 

das melhores investigações: a da História Económica e a da História das Mentalidades.

Armado com estas munições, o historiador do livro precisa ainda de se especializar no 

estudo e solução dos problemas técnicos em que tropeça mais frequentemente no seu 

trabalho. Estou a pensar, naturalmente, na chamada Bibliografi a Material, sobretudo nas 

áreas principais da actividade tipográfi ca: a composição, a impressão, os acabamentos e 

o fabrico e abastecimento do papel. Mesmo sem entrar em minudências que a vida de 

hoje tende a esquecer, devido ao desaparecimento das ofi cinas tipográfi cas, talvez valha a 

pena enumerar alguns casos práticos em que constantemente se tropeça:
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1.º Os caracteres tipográfi cos, entre os séculos XVI e XVIII, tendem a adquirir traços de 

individualidade geográfi ca, o que faz com que, por exemplo, se distinga facilmente, a 

olho nu, um livro italiano de um livro ibérico, um livro holandês de um livro inglês, etc.;

2.º Os traços de individualidade estendem-se, por vezes, às próprias ofi cinas, a ponto 

de, conhecido o protótipo (Elzevier, Plantin-Moretus, Ibarra, Bodoni, etc.), ser possível 

resolver problemas básicos de clandestinidade editorial;

3.º Cada época tem a sua roupagem tipográfi ca própria: muitas contrafacções reconhe-

cem-se facilmente devido ao facto de não obedecerem a este princípio, ostentando 

ornatos e vinhetas de fabricação posterior à data das edições originais;

4.º Em certos casos, as marcas dos fabricantes de papel (ou fi ligranas) são um elemento 

importante para a datação de espécies fraudulentas; mas importa lembrar que, 

devido à carestia do papel ou ao aperto da fi scalização censória, o aproveitamento de 

sobras de papel de edições anteriores era prática comum;

5.º Por este motivo, tendo em conta que as emendas se faziam muitas vezes no decurso 

da impressão ou das várias impressões de cadernos esparsos da mesma obra, são fre-

quentes os casos de folhas do mesmo caderno com emendas diferentes;

6.º Finalmente, e porque isto interessa aos estudiosos das duas edições d’Os Lusíadas 

datadas de 1572, nunca esqueçamos as palavras que um textólogo eminente (Roger 

Laufer) deixou num dos seus livros mais apreciados: “Nous ne devons pas être surpris 

de constater que les ouvrages à sussès ont été entièrement recomposés. Une vogue 

exceptionelle peut justifi er une recomposition partielle, la décision d’aumenter le 

tirage étant prise alors qu’ une partie de l’ ouvrage a déjá été tirée et les formes distri-

buées.”

É tempo de concluir. Tenho consciência de que os estudos de História do Livro tende-

rão, no futuro, a ser cada vez mais exigentes em relação à preparação cultural dos nossos 

discípulos; por isso, admito mesmo que a pressão do facilitismo intelectual em que vive-

mos venha até a tornar altamente improvável a continuidade desses estudos no ensino 

pós-graduado que se ministra nas universidades portuguesas. Com efeito, depois do que 

acabo de dizer, dou-me conta de que estou a pedir demais, sobretudo agora que o cha-

mado Processo de Bolonha fez descer o nível das licenciaturas, dos mestrados e dos dou-

toramentos, com consequências desastrosas para a investigação em Ciências Humanas. 

Mas os Pretores não cuidam destas ninharias, e por isso só nos resta verifi car que Pangloss 

está bem vivo e recomenda-se.

Lisboa, 28 de Março de 2011

Filologia e história do livro
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Edição crítica da Écloga Piscatória de Santa Rita Durão
(ou um pequeno ensaio fi lológico)
Marcello Moreira*

Introdução

Entre poemas setecentistas pertencentes a diversos gêneros então praticados, recolhi-

dos em um códice membranáceo hoje depositado na biblioteca de José Mindlin, mas que 

pertencera ao bibliógrafo Rubem Borba de Moraes, encontra-se a única cópia conhecida 

da Écloga Piscatória, atribuída ao poeta Santa Rita Durão. A notícia da existência da cópia 

encontra-se à página 126 de Bibliografi a Brasileira do Período Colonial, onde Rubem Borba 

de Moraes afi rmava que o manuscrito em que a peça estava inscrita lhe pertencia e ainda 

se encontrava inédita1. 

A primeira edição da Écloga Piscatória foi levada a termo por Francisco Topa, em 2002, 

mas não se pode dizer que seja uma edição crítica, já que não há a apresentação de cri-

térios fi lológicos a partir dos quais se teria fi xado o texto2 e, mais importante ainda, uma 

justifi cativa para a adoção de determinados critérios fi lológicos com exclusão de outros 

também à disposição do editor. 

O que aqui se propõe é um ensaio fi lológico em que, a par de uma proposta de edição 

crítica do texto atribuído a Santa Rita Durão, se dê ao leitor interessado na poesia luso-

-brasileira um texto de mais fácil entendimento, porque modernizado em sua ortografi a 

– desde que esta modernização não comprometa os componentes prosódicos, rítmicos 

e rímicos, por exemplo – e em sua pontuação. Os critérios para a fi xação tanto do texto 

crítico quanto daquele outro modernizado serão apresentados em seções subseqüentes 

deste ensaio.

*  Departamento de Estudos Lingüísticos e Literários da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(moreira.marcello@gmail.com). 

1 MORAES, Rubem Borba. Bibliografi a Brasileira do Período Colonial. São Paulo: Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo, 1969, p. 126.

2  Francisco Topa, em sua apresentação do poema, remete o leitor interessado em conhecer sua prá-
tica editorial de textos setecentistas brasileiros à edição por si preparada da Poesia Dispersa e Inédita 
do Setecentista Brasileiro Francisco José de Sales, edição essa publicada às expensas do editor, de difícil 
acesso, e que não auxilia quem a desconhece a saber quais critérios editoriais deveriam ser ou foram 
adotados para a fi xação do texto do poema de Santa Rita Durão.
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A primeira parte deste ensaio discutirá as razões para a adoção de determinados critérios 

de edição a serem aplicados à produção de uma edição crítica do poema, com um paralelo 

arrazoado que justifi que o descarte de critérios concorrentes de edição também à disposi-

ção do editor crítico. Em seguida, apresentam-se a edição crítica e a modernizada da Écloga 

Piscatória. Na segunda parte do ensaio, faz-se uma defi nição da écloga enquanto gênero do 

que se convencionou defi nir como “lírica”, propondo-se as relações entre a Écloga Piscatória 

e a retórica epidítica e uma análise do poema atribuído a Santa Rita. Estarão também pre-

sentes na segunda parte deste ensaio as outras seções que soem compor uma edição crítica. 

(I)

O Códice RBM 5 b da Coleção José Mindlin, em que se encontra a Écloga Piscatória, con-

tém obras poéticas atribuídas a vários poetas e o índice, ao fi nal do volume, dispõe os poe-

mas segundo sua pertença a gêneros ou a estruturas estrófi cas: Index/Do que contem este 

Livro/(1) Cantigas; (2) Decimas; (3) Epistola; (4) Motes; (5) Odes; (6) Oitavas; (7) Poema; (8) 

Quintilhas; (9) Quartetos; (10) Romances); (11) Satiras; (12) Silvas; (13) Sonetos. O item de 

número sete parece fugir à classifi cação por gênero ou estrofe, já que se o nomeia “poema”, 

vocábulo também válido para “qualifi car” todos os outros textos inseridos no volume. 

O Códice RMB 5 b encontra-se atualmente na Biblioteca de José Mindlim, mas pertenceu a 

Rubens Borba de Moraes, como o torna evidente o ex libris afi xado no lado interno da capa 

dianteira do volume. Foi Rubens Borba de Moraes quem produziu um índice de poemas, 

que, no Códice, vêm atribuídos a poetas do século XVIII, contrariamente ao que sói ocor-

rer com a maior parte das obras, inscritas sem atribuição. Este índice está escrito em duas 

pequenas folhas soltas, manuscritas, que se encontram no interior do códice, entre a face 

interna da capa dianteira e a primeira contra-guarda. Trata-se de um códice do último quar-

tel do século XVIII, como o evidencia a análise paleográfi ca a que foi submetido o manus-

crito. Todo o volume foi copiado por uma única mão e é belo artefato bibliográfi co-textual. A 

letra apresenta indiscutida elegância e pode-se dizer que se trata de livro de mão compilado 

por seu proprietário, ou, então, encomendado a um escriba profi ssional. É, sem sombra de 

dúvida, produto de letrado. A encadernação, realizada no século XX, fi cou a cargo do famoso 

encadernador Marti, cujo nome está gravado na margem inferior do lado interno da capa 

dianteira. Apresenta as seguintes características: capas feitas de cartão, recobertas por couro 

verde, medindo 20,2 cm de altura e 14 cm de largura. O lombo, em couro, mede 20,2 cm 

de altura e 4 cm de largura; sobre o couro amarelecido da lombada, há o seguinte título 

gravado em ouro: POESIAS. A inscrição em ouro se encontra entre o primeiro e o segundo 

nervos da lombada. Há, na lombada, um total de cinco nervos, que distam em média 2,8 
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cm um do outro. O espaço que medeia entre o requife e o nervo superiores tem 3,5 cm, 

e aquele que medeia entre o nervo e o requife inferiores, 4,3 cm. Os cortes da cabeça, da 

dianteira e do pé foram dourados. Como extensão dos nervos, há cinco impressões a ferro 

no couro verde das capas dianteira e traseira, que representam motivos fi tomórfi cos. Os 

fólios que compõem o códice são de papel e medem 19,6 cm de altura e 13,6 cm de largura. 

A mancha no interior do volume não apresenta uniformidade, estando as páginas ora mais 

inscritas ora menos inscritas. Todo o Códice foi escrito em coluna única e está numerado em 

arábico e a numeração foi feita pelo próprio copista. O texto foi escrito por uma única mão, 

e diferenças notadas no talhe das letras – ora mais fi no, ora mais grosso – podem ser expli-

cadas pelo emprego, por parte do copista, de diferentes penas, ou pelo uso de uma única 

pena – hipótese pouco provável – apontada várias vezes. Há 325 folhas para a transcrição 

das obras poéticas (1-650), numeradas tanto no reto quanto no verso das folhas. Quanto ao 

índice (Index), há no Códice quatro folhas que se lhe destinam, sem numeração. Algumas 

folhas do códice apresentam furos causados por larvas de insetos. No reto da última folha 

pertencente ao volume primitivo – pondo de parte guardas e contra-guardas –, foram afi -

xadas por meio de fi ta adesiva três folhas soltas de tamanho menor em que estão inscritos 

cinco sonetos – na última destas três folhas, há apenas um soneto inscrito sobre o lado reto. 

O Códice não apresenta página de rosto e o poema atribuído a Santa Rita Durão ocupa as 

páginas 548-553. Não se pode dizer que os poemas que se seguem à Écloga Piscatória sejam 

de Santa Rita, pois o copista adota a prática de escrever, nas didascálias aos poemas que se 

seguem àquele em que se discriminou o autor, o seguinte aviso: (do mesmo autor), ou uma 

sua variante, aviso este, portanto, ausente dos poemas seguintes à Écloga Piscatória. 

II

(II.1)

Cabe agora discutir quais critérios fi lológicos devem ser adotados para que se fi xe o 

texto do poema. 

 Em primeiro lugar, gostaríamos de declarar que a fi xação do texto por nós proposta 

não visa a editá-lo “na sua forma canônica, defi nitiva”3, pois, para o ser – defi nitivo o texto 

aqui a ser editado –, seria preciso crer haver consenso no que respeita à produção de uma 

edição documentária4, que é o que proporemos para a fi xação crítica do texto, em todos 

os tempos e lugares – o que, em termos de crítica histórica, é simplesmente absurdo. 

3 SPINA, Segismundo. Introdução à Edótica. São Paulo: Ars Poetica/Edusp, 1994, p. 82.
4 Mais à frente, fi cará claro o por quê de uma edição documentária poder ser uma edição crítica, proposi-

ção essa que contraria a prática editorial e crítica dominante no Brasil.

Edição crítica da Écloga Piscatória de Santa Rita Durão (ou um pequeno ensaio fi lológico)
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Nossa intervenção crítica, fundamentada no prévio estabelecimento de procedimentos 

que salvaguardem, tanto quanto possível, a historicidade do testemunho a ser editado, 

objetiva criticar ao mesmo tempo possíveis propostas de intervenção concorrentes, que, 

contrariamente ao que seria de esperar e àquilo que declaram ou propõem sub-repticia-

mente, obliteram a historicidade do testemunho, como se verá adiante, ao constituir a 

partir dele um texto que espelha, tanto ou mais do que as práticas de textualização do 

século XVIII, ainda no âmbito de uma cultura escribal, aquelas “representativas” do editor 

contemporâneo e de seu “credo”.

Aqui, deseja-se enfatizar as relações que as produções discursivas mantêm por necessi-

dade com as práticas sociais, ou seja, visa-se a compreender em que medida o estado do 

testemunho único a ser editado, tanto do ponto de vista dos códigos lingüísticos quanto 

daquele dos bibliográfi cos, é “representativo” de práticas escribais e letradas historicamente 

situáveis e que deveriam ser levadas em consideração pelo editor desejoso de garantir o 

máximo respeito histórico ao testemunho. Nossa posição crítica, por conseguinte, ao evi-

denciar seu lugar institucional de análise – aquele em que a Filologia confl ui, por necessi-

dade, com a História Social, com a Sociologia e com a Bibliografi a – visa ao mesmo tempo 

patentear as formas da crença – que são também um “fazer crer” – que têm balizado o labor 

fi lológico de base neolachmanniana em nosso país, ao explicitar as categorias analíticas 

de seus enunciados, que se nos apresentam como enunciações normativas e dispositivos 

de imposição garantidores da “cientifi cidade” do trabalho editorial. Se a edição crítica neo-

lachmanniana se apresenta como estratégia discursiva de auto-legitimação e de fi xação 

e de imposição de sentido para textos particulares, de quaisquer tempos e lugares, dese-

jamos aqui expressar que essa imposição, transgredida pela refl exão, não visa a instituir 

outro paradeigma ou sistema análogo de validade trans-histórica, mas apenas investir o 

testemunho a ser editado de um uso possível, que é aquele de lê-lo segundo suas moda-

lidades de produção, circulação e recepção que historicamente acabaram por constituí-lo 

no estado em que se nos apresenta5. A seção que ora se escreve é mais do que uma crítica 

ao neolachmannismo tal como vem sendo praticado em nosso país, apresenta-se como o 

explicitar-se de um percurso de pesquisa ou o desvelar-se de um procedimento que aqui 

se ajuíza o mais pertinente porque o mais “verossímil”. Talvez mais do que tentar encontrar 

um suposto “vivido”, objetiva-se compreender os restos que o tempo nos legou e, ainda 

mais importante, escrutinar as categorias de compreensão que, no âmbito fi lológico, têm 

tornado o pensado pensável. Visa-se assim apenas a explicitar o modo tradicional do fazer 

5 CHARTIER, Roger. À Beira da Falésia. A História entre Certezas e Inquietude. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
2002, p. 120. 
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fi lológico e histórico sucintamente defi nido de modo exemplar por Michel de Certeau – 

explicitação essa constitutiva de uma diferença, já que desse modo o “notado” pode ser 

problematizado fi lologicamente pela correlação que se estabelece entre ele, concorrentes 

“notações” e uma refl exão sobre o próprio “notável” nas condições atuais de produção do 

discurso crítico –: “Ele (o historiador e também o fi lólogo) parece contar os fatos, enquanto, 

efetivamente, enuncia sentidos que, aliás, remetem o notado (aquele que é retido como 

pertinente pelo historiador) a uma concepção do notável.”6 

(II.2)

É preciso atentar, ao lerem-se as edições críticas produzidas pelos neolachmannianos, para 

a idéia motriz de “autoria”, desprovida de qualquer relativização histórica, e outras que lhe são 

complementares, como a de “genuinidade”7, tomada esta última também no sentido de origem 

e de estranhamento poético; há, nessas edições, opção pela adoção e trans-historicização de 

categorias “que caracterizam, em um momento histórico particular, o regime de produção de 

discursos”, como o é a de “autoria”, categoria que também governa, no mundo contemporâneo, 

para muitos de nós, nossa relação com as obras8 e que permite fi lologicamente falar de sua “coe-

rência”, de que derivam conceitos e práticas restitutivos dos textos como os de lectio diffi  cilior9 e 

6 CERTEAU, Michel. A Escrita da História. São Paulo: Forense Universitária, 2002, p. 52.
7 Afi rma Segismundo Spina que há textos “genuínos” e textos “autênticos”, ambos chancelados pelo autor. A 

diferença entre ambos estaria no fato de que um texto pode ser publicado várias vezes sob autorização do 
autor, mas que de uma edição à seguinte pode ser modifi cado parcialmente pelo agenciamento mesmo 
da instância autoral. Ou seja, encontramo-nos diante de um conjunto de edições que atestam o estatuto 
fl uido da “obra”, cuja variação pode ser verifi cada pela comparação entre edições, que nada mais são do 
que estados de uma “obra” in fi eri. Segismundo Spina chamará, por fi m, texto “genuíno” àquele que repre-
senta a interrupção do processo de remanejamento a que foi submetido o “primeiro texto” e os demais 
que a ele se seguiram, sendo as etapas textuais que conduzem a esse fi m último designadas pelo apelativo 
“autênticas”: “Um texto pode ser legítimo, autêntico, mas não genuíno. Suponhamos a primeira edição de 
uma obra: ela é autêntica, legítima (isto é, não é falsa) porque saiu em vida do autor e foi supervisionada 
por ele. Acontece que nem sempre a primeira edição corresponde ao desejo do autor, que nela encontra 
falhas e coisas que não condizem com seu espírito. Assim, uma edição ne varietur é uma edição defi nitiva, 
saída conforme os desejos do autor; talvez seja ela a quarta edição. Esta quarta edição é genuína, mas as 
três primeiras não o são, embora sejam autênticas, legítimas”. (SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994, p. 27).

8 Ibidem, p. 124.
9 O critério da lectio diffi  cilior baseia-se na presunção de que os copistas, ao efetuarem a cópia, produzem 

trivializações de passagens de difícil entendimento, conquanto não se explique, nos manuais que ensi-
nam o neolachmannismo entre nós, como se coadunam os critérios da lectio diffi  cilior e do scriba doctus. 
Se há este último, o que o impede de rumar contra a trivialização? Dessa óbvia contradição nada falam 
SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994, p. 105 e seguintes; AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. Iniciação em 
Crítica Textual. Rio de Janeiro/São Paulo: Presença/Edusp, 1987; CAMBRAIA, César Nardelli. Introdução à 
Crítica Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 154. 

Edição crítica da Écloga Piscatória de Santa Rita Durão (ou um pequeno ensaio fi lológico)

cultura 28.indd   27 29-03-2012   08:54:54



28 | Cultura 28

de usus scribendi10. Uma proposta fi lológica que visasse a fi ssurar, “quando pertinente”, o para-

digma fi lológico centrado na fi gura do autor, deveria esforçar-se por compreender a cadeia das 

recepções, que é muita vez cadeia irregular e descontínua de emergência da “obra” na história 

e que implica atualizações mais ou menos parciais, no presente da apropriação, de enunciados 

pretéritos, importante para o conhecimento das relações históricas entre a “obra” e seus auditó-

rios. O devir da “obra”, sobretudo em culturas dependentes em grande medida da oralidade e 

da manuscritura, pode e às vezes deve ser entendido como uma continuidade ou descontinui-

dade de qualquer modo heterogênea e que deve abolir a crença em uma teleologia fi lológica 

da decrepitude das tradições e de um complementar e sadio resgate das origens pelo fi lólogo. 

Embora não abarque totalmente a noção de emergência e de descontinuidade que aqui signi-

fi camos, Paul Zumthor acena para ela ao tratar da relação entre performance e tradição:

Besides, at the heart of the tradition which it cannot help but be referred to, oral poetic 

performance stands out like a discontinuity in the continuous – “historical” fragmentation 

whose eff ect seems all the more apparent as the tradition gets older and more explicit and 

embraces elements that are better diversifi ed. So, in the economy of the cycle literatures 

(the legend, epic, tale, song cycles), we fi nd virtual superunities whose property is to never 

be realized as a whole – a vast treasure house which the narrator, the singer, or the oral per-

former seems to draw from according to his own desires at each performance.11

 A “obra”, por razão de seu devir, tem um caráter protéico e seu polimorfi smo insta-nos a 

que a compreendamos. Como bem o diz Henri Zerner, “a história [da cadeia de recepções] 

organiza-se num sistema de diferenças e de descontinuidades que articulam a duração”12. 

O que aqui se pergunta é se há necessidade de uma fi lologia da re-fundação, cujo fi m 

último seria o achado da pedra fundamental da urbe eterna, que é a obra emanada da mens 

auctoris, re-fundação essa alicerçada na pedra fi losofal de uma fi lologia que se ajuíza capaz 

de eliminar todo “azinhavre”, que é a história, e a tudo transformar em ouro. A fi lologia da 

10 O usus scribendi pode ser defi nido como o estabelecimento pelo crítico do que se convencionou deno-
minar “estilo”, seja aquele referente a um autor ou a uma época. No primeiro caso, supõe a estabilidade 
da categoria variavelmente histórica de “autoria”, tal como passou a ser compreendida a partir do 
Romantismo, e sua simultânea trans-historicização, pelo método, a outros tempos e lugares. Para uma 
crítica do que se convencionou denominar “estilo de época”, como, por exemplo, “Barroco”, remetemos 
ao excelente ensaio de HANSEN, João Adolfo. “Barroco, neobarroco e outras ruínas”. In: Floema: Caderno 
de Teoria e História Literária, Vitória da Conquista, 2 A, 2006, pp. 15-84. 

11 ZUMTHOR, Paul. “The Text and the Voice”. In: New Literary History, vol.16, (1), 1984, pp. 67-92 [p. 77].
12 ZERNER, Henri. “A Arte”. In: LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre (Ed.). História: Novas abordagens. São Paulo: 

Livraria Francisco Alves, 1988, pp. 144-159 [p. 154]. 
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re-fundação basear-se-ia em uma operação de caráter dedutivo, em que, à unidade histori-

camente invariável da instância de expressão13, se produz um seu correlato no campo dos 

discursos. É o que já dizia Michel de Certeau, ao alertar-nos para a interpretatio fundada na 

quimera da identidade entre homem, obra e pensamento, que se desejava evitar:

Deseja-se ultrapassar a concepção individualista que recorta e reúne escritos segundo 

sua “pertença” a um mesmo “autor”, que, então, fornece à biografi a o poder de defi nir uma 

unidade ideológica, e supõe que a um homem corresponda um pensamento (como a arqui-

tetura interpretativa que repete o mesmo singular nos três andares do plano clássico: o 

Homem, a obra, o pensamento).14

Essa primeira condição de realização da crítica fi lológica neolachmanniana entre nós vem 

sempre associada a uma crença em totalidades mentais históricas, que complementam a 

referida unidade anterior, e que, embora não se nomeiem mais como Weltanschauung e 

seus correlatos, ainda implicam um reducionismo interpretativo e uma circularidade de 

leitura, a que Marc Bloch deu o nome de fi siognomonia histórica15:

Essas unidades de medida se referem ao que Lévi-Strauss chamará de a sociedade pensada 

em oposição à sociedade vivida. Elas tendem a fazer ressaltar dos conjuntos “sancionados” 

por uma época, quer dizer das coerências recebidas, implicadas pelo “percebido” ou pelo 

“pensado” de um tempo, sistemas culturais suscetíveis de fundar uma periodização ou uma 

diferenciação dos tempos. [...] Elas ocupam o lugar de uma “alma coletiva” e permanecem 

como vestígio de um ontologismo. Na impossibilidade de poder ser realmente controlável, 

esse sub-solo é extensível; pode se estender ou contrair à vontade; tem a amplitude dos 

fenômenos a “compreender”. De fato, mais do que ser um instrumento de análise, representa 

13 Paul Zumthor, ao discorrer sobre a emersão gradual da literatura como campo discursivo autonomizado, 
declara: “Literatura e sua família lexical davam assim, pouco antes de 1800, forma e rosto a um conjunto 
de representações e tendências errantes – e tardiamente associadas – na consciência européia desde 
quatro, cinco ou seis séculos: pré-história confusa, que lentamente tinha emergido das zonas do não-
-dito. Uma noção nova se constituía, no seio das tradições existentes, pela imposição de vários esquemas 
de pensamento, funcionando de maneira oculta como parâmetros críticos: idéia de um ‘sujeito’ enuncia-
dor autônomo [grifo nosso], da possibilidade de uma apreensão do outro, a concepção de um ‘objeto’ 
reifi cado, o primado atribuído à referencialidade da linguagem e simultaneamente à fi cção; pressupo-
sição de alguma sobretemporalidade de certo tipo de discurso, socialmente transcendente, suspenso 
num espaço vazio e constituindo por ele mesmo uma Ordem.” (ZUMTHOR, Paul. A Letra e a Voz: A litera-
tura medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, pp. 278-279). 

14 CERTEAU, Michel. Op. cit., p 39.
15 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
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a necessidade que tem dele o historiador; signifi ca uma necessidade de operação científi ca, 

e não uma realidade apreensível em seu objeto.16 

Pode-se nesse momento reciclar uma proposição de Roger Chartier concernente ao 

sujeito e dizer que o autor foi sempre compreendido pela fi lologia da re-fundação como 

indivíduo na “liberdade suposta de seu eu próprio e separado”17, mas não como “construído 

pelas confi gurações (discursivas e sociais) que determinam suas defi nições históricas”18, 

o que poderia simplesmente implicar, levando-se em consideração essa última possibi-

lidade e hipótese que ora acatamos, do ponto de vista das práticas e das categorias que 

permitem sua intelecção, defi nições de “autoria” entre si irredutíveis. Toda fi lologia, por 

conseguinte, que se quisesse histórica, e não há fi lologia que pudesse não o ser sendo fi lo-

lógica, deveria encenar a diferença ou a alteridade que subjaz sob a constância das pala-

vras. A fi lologia da re-fundação, no entanto, encontra apenas na in-variação a-histórica da 

categoria “autoria” e na correlata de “genuinidade”, que é corolário daquela, as condições 

de produção de seu discurso crítico, pois ambas lhe permitem estabelecer uma relação 

imaginada com a realidade “desaparecida a ser resgatada e compreendida” em sua parole 

sempre inaugural – ou seja, uma personalidade alheia que urge capturar19. A operação 

fi lológica visaria assim a asseverar como verdadeira a relação que estabelece entre a fi xa-

ção do texto e a escritura autoral, restituindo textualmente o recém-nascido a partir de 

uma população de mortos, que são os testemunhos apógrafos constituintes da tradição, e, 

ao mesmo tempo, visaria à produção da ilusão da presentifi cação da “realidade referencial” 

que é o autor por meio do estabelecimento do seu dictum, ao fazer falar na primeira pes-

soa o que só pode ser conjugado na terceira. Essa fi lologia, assim, é uma heterologia, como 

a defi ne Michel de Certeau, pois se construiu “em função da separação entre o saber que 

contém o discurso e o corpo mudo que o sustenta”20, corpo que a crítica fi lológica propõe 

ressuscitar em sua voz: fala-se sempre em nome do autor e de seus interesses. Parece que-

rer fazer cumprir o vínculo que desde os gregos se supõe haver entre poesia e perenidade: 

mesmo que a fi lologia não possa garantir a athanasía individual21, assegura pelo menos 

a perpetuação das “palavras do poeta” e, por conseguinte, uma certa “memória” sua. Mas 

16 CERTEAU, Michel. Op. cit., p. 39. 
17 ZERNER, Henri. Op. cit., 1988, p. 148.
18 Ibidem.
19 PICCHIO, Luciana Stegagno. A Lição do Texto. Filologia e Literatura: I – Idade Média. Lisboa: Edições 70, 

1979, pp. 209-235 [p. 214].
20 CERTEAU, Michel. A Escrita da História. São Paulo: Forense Universitária, 2002, p. 15.
21 ARENDT, Hannah. “O conceito de História – Antigo e moderno”. In: Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: 

Perspectiva, 2009, pp. 69-126 [p. 76]. 
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como o faz? Pode-se dizer aqui que a crítica textual neolachmanniana substitui o sujeito 

de uma operação histórica pelo sujeito de uma operação fi lológica (historiográfi ca). 

Os esforços do fi lólogo, em seu afã de constituir o texto crítico, não tinham outro objetivo 

que o de “libertar uma obra de tudo o que a impedia de atingir-nos em sua integridade”22, 

mas a consecução desse fi m partia de uma idéia de “integridade” motivada por precon-

ceitos de base romântica que produziam uma equivalência entre “integridade” e “genuini-

dade”. Esforço para articular no presente a personifi cação de uma ausência pelo recurso à 

“prosopopéia”, embora a fi lologia da re-fundação não se queira retórica. 

O método, enquanto esquema conceitual, parece limitar a cognição individual com tama-

nho rigor, que acaba por fazer crer aos seus praticantes que institui um discurso crítico “de 

acordo com a ordem natural das coisas”, o que torna o pensável dependente do pensado e 

do instituído. É como se a fi lologia de base romântica, originada no século XIX, fortemente 

assentada em instituições de saber, como já o demonstraram, para o âmbito dos estudos 

fi lológicos na França e na Espanha, respectivamente Hans Ulrich Gumbrecht23 e Joan Ramon 

Resina24, houvesse se tornado a lei de um grupo, o dos fi lólogos, e a lei de uma pesquisa 

“científi ca”. “A instituição não dá apenas uma estabilidade social a uma ‘doutrina’. Ela a torna 

possível [...]”25, é o que nos ensina Michel de Certeau. Mary Douglas, em seu conhecido estudo 

intitulado Como as Instituições Pensam, ao discorrer sobre a relação entre produção historio-

gráfi ca e locus institucional e sobre como este acaba por circunscrever aquela, assevera:

As instituições criam lugares sombreados nos quais nada pode ser visto e nenhuma per-

gunta ser feita. Elas fazem com que outras áreas exibam detalhes muito bem discriminados, 

minuciosamente examinados e ordenados. [...] Observar essas práticas estabelecerem princí-

pios seletivos que iluminam certos tipos de acontecimentos e obscurecerem outros signifi ca 

inspecionar a ordem social agindo sobre as mentes individuais.26

Mas como pôde ela, a “doutrina” neolachmanniana de que ora se fala, entre nós, ganhar 

a força inercial que ainda a mantém, não infensa, mas bem estabelecida em baluartes 

que a atualizam – tornam-na “atual” – ao aplicá-la invariavelmente a incontáveis “objetos”? 

22 STAROBINSKI, Jean. “A literatura: O texto e o seu intérprete”. In: LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre (Ed.). 
História: Novas abordagens. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1988, pp. 132-143 [p. 133]. 

23 GUMBRECHT, Hans Ulrich. “Un Souffl  e d’Allemagne Ayant Passé: Friedrich Diez, Gaston Paris, and the 
Genesis of National Philologies”. Romance Philology, Berkeley, 40, 1986, pp. 1-37.

24 RESINA, Joan Ramon. “Hispanismo e Estado”. In: Floema: Caderno de Teoria e História Literária, Vitória da 
Conquista, Especial 3 A, 2007, pp. 99-147. 

25 CERTEAU, Michel de. Op. cit., 2002, p. 70.
26 DOUGLAS, Mary. Como as Instituições Pensam. São Paulo: Edusp, 1998, p. 75. 
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Inércia de uma refl exão teórica que se refl ete na reifi cação de procedimentos metodológi-

cos presentes entre os manuais que instruem os neófi tos? Cremos que seja essa a explica-

ção e não uma possível doutrina que equivalesse a uma natura naturalis disciplinar. Mary 

Douglas, ao sintetizar o que Ludwik Fleck defi nia como “coletividade de pensamento”, 

insistiu simultaneamente na persistência da traditio e em seu caráter hierarquizado – elites 

pensantes no centro e epígonos nas bordas, o que torna a periferia necessariamente mais 

inerte –, e, ao citar aqui Fleck, fazemo-lo compreendendo “comunidade de pensamento” 

como traditio disciplinar, e não como uma “mente individual” hipostasiada, interessando-

-nos, sobretudo, o problema da hierarquia e o que implica em termos de “economia de 

discursividade”, de distribuição de “capital discursivo” e de “periferia inerte”:

Admitia [Fleck] que as comunidades de pensamento coletivo variassem de acordo com 

sua persistência ao longo do tempo, das formações mais transitórias e acidentais às forma-

ções mais estáveis. Julgava o pensamento das formações estáveis mais disciplinado e uni-

forme, a exemplo do que ocorria nas associações, sindicatos e igrejas. [...] Uma elite interna, 

de iniciados hierarquizados, existe no centro e a massa se localiza nas bordas. O centro é o 

ponto que põe tudo em movimento. As bordas adotam suas idéias em um sentido literal e 

inquestionável; a ossifi cação ocorre exatamente aí.27

 
(II.3)

 Não se reconhecia e muita vez ainda não se reconhece àquilo que se edita o direito 

de alteridade, de ser diferente, e é por razão dessa possibilidade de diferença constitu-

tiva do objeto em termos históricos que Jean Starobinski afi rma: “Antes de toda explica-

ção, antes de toda interpretação compreensiva, deve ser o objeto reconhecido em sua 

singularidade”28. É preciso dizer que o trabalho de restituição textual, norteado a priori por 

um conjunto de categorias críticas historicamente situadas e que não são relativizadas 

pela maior parte dos fi lólogos brasileiros, implica a inscrição de um sentido único, ajui-

zado como próprio para a tradição a ser editada, e que se produz por subtração. Frente 

a tradições em que abundam as variantes adiáforas e as variantes de autor, e apesar das 

lições de historiadores da literatura, como Paul Zumthor, que nos demonstraram o caráter 

instável e fl uido da textualidade “medieval”29, o editor crítico, sendo interpres, transaciona 

27 Ibidem, p. 27. 
28 STAROBINSKI, Jean. Op. cit., 1988, p. 133. 
29 ZUMTHOR, Paul. Essai de poétique médiévale. Paris: Éditions du Seuil, 1972; ZUMTHOR, Paul. “Intertextualité 

et mouvance”. In: Littérature, Paris, vol. 41, 1981, pp. 8-16; ZUMTHOR, Paul. Op. cit., 1993; ZUMTHOR, Paul. 
“A poesia e o corpo”. In: Escritura e Nomadismo. São Paulo: Ateliê Editorial, 2005.
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o objeto de estudo com vistas a entregá-lo ao público que lhe é coetâneo, transcodifi -

cando-o, sendo que a trans-codifi cação implica que uma poética e as práticas que se lhe 

associam são substituídas por uma outra, extemporânea do que se edita, podendo-se 

concluir que coube ao fi lólogo: “anular o efeito da distância, ele transporta a obra da mar-

gem distante de que é originária para a margem onde nasce o discurso interpretativo, em 

sua relação atual com seus destinatários”30. Os neolachmannianos deveriam aprender com 

Paul Zumthor que a água das cascatas é sempre igual a si mesma e sempre diferente, e só 

se torna absolutamente igual a si mesma ao fl uir pelo ducto do método crítico que se lhe 

impõe e que lhe reduz, segundo o pensam alguns fi lólogos, sua entropia. Quanto a esta 

crença na redução da entropia, têm razão, pois a água, ao passar pelo fi no ducto da crítica 

fi lológica, ne bouge pas31. A fi lologia dos neolachmannianos constituiu como seu objeto 

a lexis, e passou a restituí-la por meio de uma poiesis, pondo de lado, entretanto, a praxis 

que poderia e deveria explicar o estado da lexis antes da intervenção crítica. É como se a 

lexis, objeto da fi lologia, pudesse ser matéria da história e da recordação, e ser, ao mesmo 

tempo, objeto de um total desembodiment; ou, antes, é como se esse desembodiment fosse 

condição de a lexis ser o objeto da atividade fi lológica em algumas de suas modalidades 

constituídas. Como bem o disse Carlo Ginzburg:

O seu objeto [da Crítica Textual], de fato, constitui-se através de uma drástica seleção – des-

tinada a se reduzir ulteriormente – dos elementos pertinentes. Esse acontecimento interno 

da disciplina foi escondido por duas cesuras históricas decisivas: a invenção da escrita e a 

da imprensa. Como se sabe, a crítica textual nasceu depois da primeira (quando decidiu-se 

transcrever os poemas homéricos) e consolidou-se depois da segunda (quando as primeiras 

e freqüentes apressadas edições dos clássicos foram substituídas por edições mais confi á-

veis). Inicialmente, foram considerados não pertinentes ao texto os elementos ligados à ora-

lidade e à gestualidade; depois, também os elementos ligados ao caráter físico da escrita. O 

resultado dessa dupla operação foi a progressiva desmaterialização do texto, continuamente 

depurado de todas as referências sensíveis [...].32

30 STAROBINSKI, Jean. Op. cit., p. 141.
31 Remo Bodei, ao falar da experiência do jovem Hegel frente aos Alpes, diz que ele não sentiu nenhuma 

comoção frente à imobilidade das montanhas, mas que sua disposição mental “heraclitiana” o fez como-
ver-se diante da mobilidade fl uida das águas, sempre iguais e sempre diferentes (BODEI, Remo. A História 
Tem um Sentido? Bauru: Edusc, 2001, p. 52). 

32 GINZBURG, Carlo. “Sinais: Raízes de um paradigma indiciário”. In: Mitos, Emblemas e Sinais: Morfologia e 
história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 143-179 [p. 157].
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Para a compreensão da poética “medieval”, por exemplo, faz-se necessário relacionar o 

texto, que “se fait dans le temps”33, com o espaço, não aquele da inscrição, mas aquele em 

que no passado a voz decorosa a cada gênero o fazia soar e funcionar sob condições em 

que prevaleciam os valores dramáticos: “Le cas le plus net est celui du ‘jeu’ liturgique, qui 

s’inscrit dans un lieu architectural; mais, aussi bien, la chanson de geste se situe sur la place 

ou dans la cour où l’on interpelle les badauds; le roman, dans la chambre des dames; le jeu 

dramatique, en un lieu de la ville.”34 Ainda segundo Paul Zumthor, ao componente propria-

mente vocal, uniam-se o som e o gesto, e mesmo quando se passou a se inscrever o texto 

sobre um suporte, “il n’en implique pas moins par défi nition les tons, les accents, les rhyth-

mes, toute la richesse d’une phonétique et d’une prosodie”35, já que a leitura enquanto 

fenômeno puramente ocular só há de se consolidar em fi ns do que se convencionou desig-

nar como Baixa Idade Média. Deriva do exposto que o enunciado não se separa da enun-

ciação e esta “implique des facteurs personnels ou situationnels partiellement étrangers au 

système linguistique. Geste et voix constituent une certaine manière, pour le texte, d’être 

présent”36. Mas se a vocalidade é constitutiva da poesia “medieval” e se o texto não se refere, 

sobretudo, ao espaço da escritura, mas ao tempo da enunciação, ele será para os homens 

da sociedade “medieval” um objeto auditivo e, por conseguinte, fl uido e movente37. 

É preciso discernir entre o papel da escritura enquanto comunicação e, por outro lado, 

enquanto fenômeno de preservação do que fora veiculado pela voz. 

Alguns estudiosos, a partir dos trabalhos de Paul Zumthor, têm insistido na necessidade 

de se empreender uma pesquisa que leve em consideração tanto o texto quanto a música 

das cantigas trovadorescas e dos demais gêneros poéticos que então eram performados, e 

que tente, por meio de uma pesquisa de cunho “arqueológico” sobre as práticas performa-

tivas da sociedade do Ocidente “medieval”, pôr em cena, nos dias de hoje, a performance 

como uma hipótese verossímil de trabalho acadêmico e artístico38. O que há a objetar em 

33 ZUMTHOR, Paul. Op. cit., 1972, p. 38.
34 Idem, ibidem.
35 Idem, p. 40.
36 Idem, p. 41.
37 Paul Zumthor, ao discorrer sobre a relação que o texto poético podia manter com uma escritura, enfatiza 

que o seu repositório primeiro era, no entanto, o corpo e a memória, caracterizada esta por sua imper-
feita reiterabilidade, o que, de qualquer forma, parece convergir com os procedimentos da composição 
em performance: “There is no doubt that poetic voice carries the imprint of some ‘arche-writing’, but this 
imprinted trace is inscribed there in a specifi c manner, since voiced discourse given aloud hás its roots 
more clearly in the human body and in other narrowly defi ned areas and lends itself better to the infl ec-
tions of memory” (ZUMTHOR, Paul. Op. cit., 1984, p. 69).

38 O’NEILL, Terry & PADEN JR., William. “Toward the Performance of Troubadour Poetry: Speaker and Voice 
in Peire Vidal”. In: Educational Theatre Journal, vol. 30 (4), 1978, pp. 482-494. 
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algumas dessas propostas, contudo, é que, ao proporem, para os poemas cujas notações 

musicais foram perdidas ou nunca inscritas, uma forma contemporânea de performance 

em que a ausência do elemento musical seria suprida por uma teatralidade que não redu-

ziria a canso ao seu elemento puramente textual39, esquecem-se de que o teatro, como o 

disse Paul Zumthor, sempre foi a forma acabada de realização da poesia “medieval”, e a 

teatralidade, por conseguinte, não pode ser elemento substitutivo para a música, porque 

não pode suprir por si só um componente da arte poética de então. 

Esse modo performatizado de insufl ar alguma vida nos poemas que o passado nos legou 

tem de ser por necessidade verossímil, pois não poderá equivaler de forma plena às perfor-

mances coetâneas do público primeiro dos poemas, o que torna evidente, por exemplo, as 

simples querelas presentes sobre a interpretação das melodias e dos próprios textos. 

Contrariamente ao modo de decodifi cação da mensagem poética que por muito tempo 

predominou nos estudos literários do século XX e em que o conhecimento que se tinha do 

autor jogou um papel de primeira importância na interpretatio, o auditório que constituía a 

recepção primeira dos textos poéticos “medievais” tinha diante de si, quando da execução 

da performance, um locutor: “Moins qu’un auteur, celui qui entend le texte voit un locu-

teur, dont il sait à l’évidence ce qu’il est; et ce locuteur emploie un code où la relation qui 

les lie se trouve engagée [...]”40. Paul Zumthor, em outro livro, fala-nos que a subsistência da 

marca escrita não anula a validade da assunção de que há uma imanente vocalidade nos 

textos “medievais”, que pode ser percebida pelos inúmeros índices de oralidade41 neles 

presentes. Afi rma, outrossim, que, se os textos fossem metaforizados como “espelho”, seria 

preciso, para uma compreensiva análise histórico-fi lológica dos mesmos, raspar um pouco 

do estanho sob a vista para ler o que está por baixo do que se apresenta aos olhos:

este resíduo: o múltiplo sem origem unifi cadora nem fi m totalizante, a discórdia de que 

fala Michel Serres e cujo conhecimento pertence ao ouvido. É aí, e aí somente, que se situa 

para nós a oralidade de nossa “literatura medieval”: vocalidade-resíduo de nossas fi lologias, 

indócil a nossos sistemas de conceitualização.

39 Idem, p. 483 (By substituting theatre for music we accommodate ourselves to the irreparable loss of 
so many melodies while recreating the tension between two media which gave this art its expressive 
power). 

40 ZUMTHOR, Paul. Op. cit., 1972, p. 42.
41 Defi ne-se da seguinte maneira “índice de oralidade”: “Por ‘índice de oralidade’ entendo tudo o que, no 

interior de um texto, informa-nos sobre a intervenção da voz humana em sua publicação – quer dizer, 
na mutação pela qual o texto passou, uma ou mais vezes, de um estado virtual à atualidade e existiu na 
atenção e na memória de certo número de indivíduos.” (ZUMTHOR, Paul. Op. cit., 1993, p. 35). 
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A vocalidade-resíduo de nossas fi lologias é varrida para baixo da estanhada superfície 

do texto restituído, em que se pode perceber, se se olhar bem, o refl exo do editor e de suas 

idiossincrasias. 

Acresce-se aos índices de oralidade o que se defi ne mais à frente como “presunção de 

oralidade”, ou seja, quando, a par dos índices dispersos pela tessitura do poema, verifi ca-

-se, na tradição manuscrita, uma pluralidade de variantes que atestam “uma margem de 

manobra propícia às iniciativas dos recitadores, isto é, ao desdobramento de sua arte 

vocal”42. É por razão dessa iniciativa, compreendida como parte integrante do circuito de 

produção, circulação e recepção dos poemas, que Paul Zumthor concebe como mal for-

mulada a questão posta para si mesmos por tantos fi lólogos no passado: “que distinção 

fazer entre autor e intérprete?”43 Outros estudiosos da poesia trovadoresca, mais recente-

mente, demonstraram, para o âmbito da langue d’oil, como as formas poéticas aparente-

mente mais estáveis e fechadas continham seções em que se podia mover o texto: embora 

a primeira estrofe da chanson dos trouvères e o envoi não fossem movidos na quase que 

absoluta maioria dos casos, as estrofes entre eles, mesmo no caso de composições em 

coblas doblas, que difi cultavam por sua peculiar estrutura o remaniement, eram geral-

mente objeto da movência44. 

O que sabemos, com certeza, a partir dos progressos no campo da história do livro e da 

leitura na Europa é que a escritura, como bem o disse Paul Zumthor, “funciona em uma 

zona de oralidade”, o que tornam patente os inventários das bibliotecas monásticas e reais 

da dita “Baixa Idade Média”, em que o número de volumes por acervo é bastante pequeno 

e em que não constava ou constava de forma numericamente reduzida o repertório hoje 

canônico da poesia vernacular “medieval”:

As bibliotecas continuavam numa pobreza surpreendente. Por volta de 1080, a de Toul, 

renomada, contava com 270 volumes; a de Michelsberg, em 1120, possuía 242, com um 

livro árabe e dois livros gregos de matemática; a de Corbie, por volta de 1200, tinha 342; a 

de Durham, uma das maiores da Europa, à mesma época, 546; a da Sorbonne, por volta de 

1250, mil. [...] Em sua mui bela biblioteca, o rei Charles V chegou a reunir mil; os duques da 

Borgonha, novecentos.45

42 Idem, p. 43.
43 Idem, p. 70.
44 STEINLE, Eric M. “The Protean Voice: Textual Integrity and Poetic Structure in the Trouvère Lyric, Using an 

Example by Gace Brulé”. In: Pacifi c Coast Philology, vol. 20 (1/2), 1985, pp. 89-95.
45 Idem, p. 98. 
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Pequena também era a “tiragem” de um poema que alcançara grande sucesso, como é o 

caso do Roman de la Rose, cujos exemplares restantes (cerca de trezentos) foram produzi-

dos em uma duração lata – gênero esse que se associa normalmente à leitura. O que dizer 

dos poemas pertencentes a gêneros associados à voz? Quando e por que razões se passou 

a inscrevê-los? A fl uidez das tradições manuscritas, mesmo para poemas que pertencem 

a gêneros não associados tradicionalmente à performance e a tudo o que ela implica em 

termos de textualização, parece atestar que “o copista mais discreto continua ‘intérprete’, 

em todos os aspectos desse termo, inclusive glosador”46. A fl uidez que permeia muitas 

tradições faz-se presente até bem entrada a “Idade Moderna”, como o atesta a poesia de 

língua portuguesa dos séculos XVI e XVII. Em tradições em que abundam as variantes adi-

áforas e que são constituídas de manuscritos apógrafos, como o é a de Gregório de Matos 

Guerra, já no século XVII, não há como determinar quais lições são devidas aos “copis-

tas” ou àquelas muitas bocas que fi zeram, na colônia desprovida de imprensa, circular os 

poemas atribuídos à musa satírica. É preciso antes pensar que, em pleno século XVII, os 

que inscrevem os poemas em folha volante nada mais fazem do que tornar inerte parte 

de uma voz e congelar a modulação que torna o código lingüístico joguete da matéria 

sonora. Não é a espessura da voz o que se visa a fazer soar por meio do bilingüismo de 

muitos poemas satíricos do século XVII, voz essa, “selvagem”, que, no caso da América por-

tuguesa, presentifi ca o negro da terra, a nobreza da terra e sua algaravia ininteligível, o 

que intensifi ca, mais do que qualquer sentido objetivo possível, o efeito do risível próprio 

da sátira pela evidência da falta de humanidade evidente na algaravia? E como descrer, 

diante dos sonetos gregorianos, que uma forma como o soneto pudesse, em pleno século 

XVII, ser parasitada pela voz?: “A linha feminina é carimá,/ muqueca, petitinga, caruru,/ 

mingau de puba, vinho de caju,/ pisado num pilão de pirajá.” Não é o sentido poético 

profundo, que o som desses vocábulos faz reverberar, o que levou tantos ouvintes, fossem 

eles mais ou menos letrados, a intervir nessa massa sonora e a modulá-la segundo um 

gosto fundado no ouvido, para além de qualquer atenção prestada ao rigor semântico 

que para nós é tão importante nos dias de hoje? Não foi esse gosto pela modulação sonora 

que gerou tantas variantes, constituídas de elementos textuais que mudam de lugar, que 

migram no interior de versos, de estrofes, de poemas e entre poemas? E não é o apreço 

pela oralidade o que faz com que se valha do bilingüismo de certos poemas como uma 

estratégia expressiva em que predominam a adição e a agregação de termos, por seus 

valores étnico-fônicos, em detrimento de uma preocupação lógico-sintagmática, como é 

o caso de Há coisa como ver um paiaiá ou ainda Um rolim de Monai, bonzo, bramá, na tradi-

46 ZUMTHOR, Paul. Op. cit., p. 1994, p. 103.
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ção de Gregório de Matos Guerra? Não se trataria aqui do que Paul Zumthor denominou 

mouvance? E não seria essa mesma algaravia, em sua funcionalidade poética – matéria por 

metonímia de muitos poemas –, pronunciada alegremente por aqueles que desejavam 

vergastar os brios da nobreza da terra, o que induz os que recitam os poemas, no calor da 

récita, a torná-la ainda mais ininteligível? – o que reduz muita vez o texto que nos chegou 

a uma massa sonora disjunta e que revela o predomínio do signifi cante pelo império da 

enunciação performativa, ou seja, uma motivação sinestésica somente bem acabada por 

meio de uma “encenação”. Não há como descrer que, no caso da América portuguesa do 

século XVII, poemas pudessem também ser lidos, não apenas em voz alta, mas silenciosa-

mente, no espaço privado, embora por uma minoria, o que torna complexa a situação de 

partilha social da poesia nos Seiscentos, em que, a par de uma comunicação mediatizada 

pelo intérprete, há aquela diferida pela leitura. 

(II.4)

Rupert T. Pickens, quando preparou a edição sinóptica das cantigas de Jaufré Rudel, 

deparou-se com o uso do verbo “mover”, empregado para designar a atividade do trova-

dor ao compor suas cantigas, assim como para caracterizar o cantar do rouxinol. O verbo 

provençal “mover” subsume um conjunto de práticas poéticas que autorizam o rema-

nejamento constante de uma tradição textual herdada. Assim como o rouxinol move o 

seu canto, assim o poeta e seu auditório movem qualquer cantiga composta47. A “mou-

vance” zumthoriana encontra, por conseguinte, sua origem no cerne da prática poética 

“mediévica”, que pode ser devidamente substanciada no verbo provençal “mover”. Assim 

como Pickens, Gregory Nagy, em seu já clássico Poetry as Performance, associa o conceito 

zumthoriano de “mouvance” ao verbo em langue d’oc “mover” e afi rma que em poesias de 

Jaufré Rudel essa associação se evidencia por meio da seguinte prática, que não reduz, no 

entanto, o “mover” a si: embora o intermediário entre o poeta e seu auditório não esteja 

autorizado a “mover” a cantiga até ela ser entregue aos destinatários, estes últimos não 

apenas estão autorizados a fazê-lo, mas se espera inclusive que o façam: “e faran hi/quas 

que don most chans gensara” (Song VII, version I); “e faran y/calsque motz que hom chan-

tara” (Song VI, version Ib)48. Depreende-se do exposto que as inovações e as interpolações, 

mesmo quando não autorais, podem portar autoridade, porque legítimos produtos histó-

ricos de práticas poéticas que caíram em desuso. A busca pela unidade – hodiernamente, e 

47 PICKENS, Rupert T. The Songs of Jaufre Rudel. Toronto: Pontifi cal Institute of Medieval Studies, 1978, p. 42.
48 NAGY, Gregory. Poetry as Performance: Homer and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 

p. 14. 
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apenas hodiernamente – da obra por nós ajuizada “corrupta”, fi xada como o objeto da crí-

tica textual, pode falsear, por conseguinte, a natureza protéica da tradição, compreendida 

como múltipla e instável por seu auditório coevo. Redundaria, por conseguinte, falseada 

fi lológica – e historicamente – uma representação da tradição de Jaudré Rudel, que a pro-

pusesse una, fazendo derivar todos os testemunhos que nos chegaram de um arquétipo ou 

original, ou edições que repusessem em circulação os textos de somente um testemunho 

considerado optimus, ou que adotassem a prática da confl ation para gerar, a partir dos tes-

temunhos, um texto compósito, que não se identifi caria com nenhum dos testemunhos. A 

primeira das práticas editoriais é característica dos discípulos de Joseph Bédier, a segunda, 

daqueles que aderiram à restitutio textus das escolas alemã e italiana de Filologia. 

A proposta bedierista de edição equaliza testemunho à obra, enquanto a segunda cons-

titui um texto que nunca foi objeto de recepção no passado, a não ser de modo muito 

hipotético, pois se pode aventar que o texto reconstituído equivalha ao arquétipo ou ori-

ginal, conquanto não se perguntem os editores que assim se propõem editar os textos 

passados se era legítimo afi rmar a existência de um arquétipo ou original para a tradição 

que está sendo editada, de que só restariam cópias eivadas de erros. Não há como descrer 

de que o poeta ele próprio participasse do remanejamento, autorizando novas versões e 

múltiplas variantes a cada nova publicação performada49.

Pode-se dizer que a correlação entre Filologia e “restauração, intelecção e explicação 

dos textos”, tal como proposta por Segismundo Spina50, a partir de uma longa tradição 

fi lológica, que remonta a tempos passados, de modo paradoxal elidiu a possibilidade crí-

tica de criticar-se a própria correlação, pois se é pertinente compreender a fi lologia como 

ars de intelecção e explicação de textos, por outro não é apropriado dizer que cabe a ela 

“restaurar” os textos, a não ser que se entenda a “restauração” como procedimento que 

pode inclusive elidir a própria restitutio textus, que é aquilo que “restauração” signifi ca em 

textos fi lológicos spinianos51. Restaurar a tradição de Jaufré Rudel signifi caria repor em 

49 Esse parece ser o juízo de Luciana Stegagno Picchio atinente às variantes do soneto “Alma minha gentil” 
(STEGAGNO PICCHIO, Luciana. “Camões lírico: Variantes de tradição e variantes de autor. Exemplos para 
o estudo da movência em textos camonianos”. In: Actas da V Reunião Internacional de Camonistas: São 
Paulo, FFLCH, 1987, pp. 285-309). 

50 SPINA, Segismundo. Op. cit., p. 67. 
51 O mesmo problema se apresenta no manual de César Nardelli Cambraia, quando se declara: 

“Considerando que, após se ter restituído a forma genuína [grifo nosso] de um texto escrito, ele é, via 
de regra, publicado novamente, contribui-se também, assim, para a transmissão e preservação desse 
patrimônio: colabora-se para a transmissão dos textos, porque, ao se publicar um texto, este torna-se 
novamente acessível ao público leitor; e contribui-se para a sua preservação, porque se assegura sua 
subsistência através de registro em novos e modernos suportes materiais, que aumentarão sua longevi-
dade” (Op. cit., pp. 19-20). 
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circulação todas as variantes textuais presentes nos diversos testemunhos e que foram 

objeto de recepção e remanejamento pelos auditórios coevos do poeta, já que “restau-

ração”, dessa maneira, seria dar ao público contemporâneo do editor condições para que 

se desse, fi lológica e historicamente, a promoção da intelecção e explicação da tradição 

de que as variantes textuais participam e em que estão subsumidas. Se é certo dizer, com 

Celso Cunha, que “Edição pressupõe interpretação”52, esta deve dizer respeito, antes de 

incidir sobre os textos, à conformação histórica da própria tradição a partir do entendi-

mento das práticas poéticas e letradas que lhe deram origem e que são marcadas por uma 

dada historicidade, historicidade essa que não só pode mas deve prescindir da crença, 

inclusive denegando-a, disseminada entre os fi lólogos, de que toda fi xação de texto visa 

àquele texto “que tenha maiores probabilidades de se avizinhar do pensar e do sentir do 

autor no momento da eclosão artística”53. A palavra “eclosão”, por seu turno, remete a uma 

idéia ex nihilo de origem dos textos literários, que evidencia sua matriz romântica. 

(II.5)

A redução do ruído, ruído este que separa a tradição do público coetâneo do editor crí-

tico, não deve se dar por uma anulação do efeito de distância que equivalha à eliminação 

de tudo aquilo que, na tradição, por ser “outro”, demande do público a que a edição se 

dirige esforço para o reconhecimento e conhecimento dessa mesma alteridade e desse 

histórico e forçoso distanciamento. Como o assevera Frank R. Ankersmit, 

Apenas porque e na medida em que nos tornamos conscientes de uma diferença e de 

uma distância entre nós mesmos – ou seja, o sujeito histórico – e o passado é que a escrita da 

história pode tornar-se um empreendimento cultural signifi cativo.54

Aqui, faz-se preciso lançar um alerta. Se nos inserimos em uma tradição crítica, se somos 

herdeiros de métodos, de um arsenal teórico, de instrumentos de inteligibilidade dos 

textos, isso não quer dizer que devemos nos contentar com nossa herança, sobretudo 

quando ela nos obriga a ver sempre os objetos a partir de um mesmo prisma, que, para-

doxalmente, refrata às avessas a luz da história impedindo-nos de reconhecê-la em sua 

diferença. O que se censura à fi lologia de base neolachmanniana é que, sob sua aparente 

52 CUNHA, Celso. Signifi cância e Movência na Poesia Trovadoresca: Questões de crítica textual. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1985, p. 17. 

53 Idem, p. 25. 
54 ANKERSMIT, Frank R. Historicismo, “Pós-modernismo e historiografia”. In: MALERBA, Jurandir (Org.). 

A História Escrita: Teoria e história da historiografi a. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 95-114 [p. 98]. 
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neutralidade, em sua ingenuidade real ou fi ngida, em sua busca pela restituição do texto 

dito genuíno, ela carreia consigo um sistema de valores que, em nosso país, quiçá por inér-

cia mental, se tem ajuizado como portador de validade trans-histórica. É como se o que 

concernisse às tradições a serem editadas fosse apenas contingencialmente histórico55 e 

também como se a interpretação fosse ao mesmo tempo uma projeção idealizada e “crí-

tica” do interpretado. Ainda somos herdeiros de uma prática fi lológica em que, a par de 

uma busca por objetividade (que é controlada metodicamente [por mais problemáticos 

que os métodos sejam], é o que se crê – lembremo-nos da estemática de Paul Maas56, por 

exemplo), há elementos politicamente motivados, sem que tenhamos idéia hoje em dia de 

sua constante presença. Para a fi lologia do século XIX, cuja preocupação central era resga-

tar os monumentos literários da nacionalidade em que esta se tornava manifesta em seu 

contínuo devir, a idéia de autoria era também ela central, pois representava, sob a rubrica 

da “genialidade”, o ápice da criatividade de uma coletividade que se estruturava na forma 

do moderno Estado-nação. Capital simbólico, em seu conjunto, de uma coletividade que 

então se organizava, coube à fi lologia do século XIX a tarefa de brunir esses monumentos 

para que se nos mostrassem em seu “prístino esplendor”, aquele do que se supunha ser a 

parole autoral original. Função política de construção de representações coesivas e identi-

tárias, a fi lologia, por meio do trabalho de restituição que se propôs, “denotou” “o seu lugar 

e importância na vida cotidiana, seu papel na vida pública e os interesses que determinam 

seu processo cognitivo como fatores decisivos para sua forma”57, historicamente situada 

no século XIX, mas que perdurou século XX adentro. 

A crítica ao neolachmannismo torna-se possível e necessária ao se poder reconhecer 

no momento em que escrevemos a relação entre o seu discurso, o do lachmannismo, e 

aquilo que implica sem o dizer, ou seja, a relação entre sua coerência e sua gênese, relação 

que denota suas possibilidades e limitações. Ao lidar com as tradições que são seu objeto, 

a fi lologia do século XIX e aquelas dos séculos XX e XXI, que são suas herdeiras e que 

lhe dão continuidade, entenderam “tradição” como o processo histórico de “transmissão e 

destruição de lembranças, imagens, objetos, textos”58. Como a compreensão dos fi ns a que 

almejava a disciplina implicava a restituição do que fora “destruído” ou “derruído” durante 

o processo transmissional, e como a transmissão por cópia no âmbito da cultura da 

55 ZERNER, Henri. Op. cit., p. 145. 
56 MAAS, Paul. Critica del Testo. Traduzione di Nello Martinelli, presentazione di Giorgio Pasquali, con lo 

“Sguardo retrospettivo 1956” e una nota di Luciano Canfora. Firenze: Felice Le Monier, 1990. 
57 BLANKE, Horst Walter. “Para uma nova história da historiografi a”. In: MALERBA, Jurandir (Org.). A História 

Escrita: Teoria e história da historiografi a. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 27-64 [p. 41].
58 MASTROGREGORI, Massimo. “Historiografi a e tradição das lembranças”. In: MALERBA, Jurandir (Org.). A 

História Escrita: Teoria e história da historiografi a. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 65-93 [p. 70].
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manuscritura gerava por necessidade “erros”59 – ou seja, destruição –, “erros” e destruição 

passaram a se equivaler. A fi lologia do século XIX, em sua busca por tornar-se um conhe-

cimento científi co, partiu de um monismo epistemológico, e, como área do saber, tentou 

preencher requisitos reconhecidos como inerentes à ciência, “notadamente a capacidade 

para construir procedimentos metodológicos de descrição da ‘realidade’ observada e nela 

encontrar regularidades traduzíveis em leis cognitivas”. Assim, por uma proposição uni-

versalmente válida, que explicitaria o processo de gradual corrupção por que passariam 

todos os textos em tradições manuscritas, o editor crítico aplicaria o remédio ecdótico que 

consistiria em reverter pari passu esse mesmo processo – regularidade do fato histórico 

(corrupção das tradições), procedimentos metodológicos de descrição da “realidade” (por 

exemplo, a estemática de Paul Maas, e os antídotos editoriais à corrupção por reversão do 

processo de depauperamento da tradição; a patologia da atenção de Louis Havet60), esta-

belecimento de leis cognitivas respeitantes tanto ao processo de depauperamento como 

às modalidades de restituição do texto61.

 No que respeita à tradição, a fi lologia do século XIX e suas herdeiras sempre estiveram 

mais interessadas nos produtos e em sua “restituição” do que em “processos”, de que as 

tradições são o resultado, sendo que por “processos” passou-se a compreender somente 

o procedimento de cópia e de conseqüente proliferação de “erros”, corolários daquela, 

como se “processo” pudesse no âmbito fi lológico ser equalizado ao ato de copiar e de 

“errar”. Mas, mesmo que se compreendesse processo como o conjunto de ações destru-

tivas e de dispersões – com o que não concordamos –, ainda assim, como o diz Massimo 

Mastrogregori, não se pode menosprezar as “ações destrutivas e as dispersões (o fi lólogo 

pretende constituir o texto, o administrador de bens culturais, restaurar o monumento), 

que são, mesmo assim, elementos necessários desse processo histórico, o qual não deve 

ser considerado teleologicamente”62. Mas a tradição, enquanto produto de um processo, 

sofreu e sofre a ação das mais variadas forças históricas, podendo ser considerada, por 

59 SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994, p. 104.
60 HAVET, Louis. Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins. Paris: Hachette, 1911. 
61 Arno Wehling, ao discorrer sobre as aporias que viciaram, nos séculos XIX e XX, a operação historio-

gráfi ca, fala da “naturalização dos conceitos” (uma dessas aporias) nos termos que se seguem: “O uso 
atemporal dos conceitos – por exemplo, quando o grande helenista Gustave Glotz refere-se à burguesia 
ateniense do século IV como se tal categoria fosse igualmengte válida para o seu tema e para a época 
em que vivia, a da III República francesa – remete à mera aplicação de um ‘senso comum’ de lingua-
gem, ou implica admissão de ‘realidades’ trans-históricas e trans-culturais? Estaríamos diante de um sim-
ples empirismo despreocupado de questões teóricas e metodológicas ou de uma metafísica implícita/
inconsciente?” (WEHLING, Arno. “Historiografi a e epistemologia histórica”. In: MALERBA, Jurandir (Org.). A 
História Escrita: Teoria e história da historiografi a. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 175-189 [p. 185].

62 MASTROGREGORI, Massimo. Op. cit., p. 70.
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muitos de nós hoje em dia – o que constitui etapa desse mesmo processo – como restos 

de um circuito comunicacional que a fi lologia tem sonhado recuperar ao menos no que 

respeita ao resgate da mensagem em seu estado primeiro; como produto do exercício 

das formas de domínio e de direito (por exemplo, da propriedade), relativamente a um 

campo disciplinar ou a campos disciplinares complementares e/ou concorrentes (Filologia 

e História Literária, por exemplo), que reservam para si o ius de legitimar as tradições na 

medida em que delas se apoderam por meio de seus métodos críticos. 

A ação de apropriação das tradições no âmbito fi lológico é vista pelos fi lólogos, no que 

concerne à recuperação do circuito comunicacional, como restituição da mensagem sem 

levar em consideração a historicidade do próprio circuito, o que os conduz inevitavel-

mente a uma má compreensão da natureza da mensagem. No que respeita à apropriação 

da tradição pelo exercício de um domínio e de um direito, a fi lologia legitima-se ao se 

declarar força de conservação da memória e do patrimônio escritos, enquanto, ao mesmo 

tempo, declara a premente necessidade de intervenção nas tradições com vistas a deter o 

processo de deterioração que lhes é imanente e a restituir a mensagem, o que só ela tem 

autoridade para empreender de forma satisfatória. Os textos autorizados são aqueles ditos 

críticos, modelados a partir de um método e de seus pressupostos, no entanto invariáveis 

frente a tradições historicamente muito variáveis. Pode-se dizer que a fi lologia praticada 

por muitos fi lólogos tem um meta-estatuto irrefl etido e é ela que afi ança a modelização e 

a legitimação das tradições restituídas. A fi lologia dos neolachmannianos instituiu como 

comunicação “competente” aquela centrada na fi gura do autor, circuito comunicacional 

fechado, em que produção, publicação e apropriação estão pré-determinadas pelo pre-

conceito que têm os fi lólogos do próprio circuito. Os fi lólogos deveriam lembrar-se com 

mais freqüência das palavras de Massimo Mastrogregori: 

É-nos proibido, em outros termos, enrolar de acordo com a nossa vontade o fi o que nos 

liga ao passado, como no Thésée de A. Gide, do outro lado do novelo há alguém que desen-

rola o fi o de acordo com a sua vontade, empurrado por razões e segundo condições que nos 

é preciso reconstruir e explicar.63 

(II.6)

A fi lologia da re-fundação não se detém na análise dos processos mentais, que são sem-

pre eles próprios dotados de uma dada historicidade, “por meio dos quais uma reminis-

cência interpretativa do passado ganha a qualidade específi ca daquilo que nós chama-

63 Idem, pp. 72-73.
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mos ‘história’“64 ou fi lologia e, nesse sentido, não consegue se perceber como aquilo que 

é, romântica, “by an uncritical absorption in Romanticism’s own self-presentation”65. Se a 

Filologia é uma disciplina histórica, só o pode plenamente ser se “the past and its works” 

forem estudados “in the full range of their pastness – in their diff erences and their allien-

ations (both contemporary and historical)”66. A reconstrução fi lológica, para ser autocrítica, 

deveria prestar atenção aos “princípios de sentido” que balizam o seu fazer e que deter-

minam a lógica de sua interpretação e a retórica de constituição de suas representações. 

Para os neolachmannianos, o problema do status ontológico da verdade, que obcecou a 

refl exão historiográfi ca durante boa parte do século passado, é abolido por simplifi cação, 

já que se deseja estabelecer para a fi ccionalidade da poesia, por meio de procedimentos 

críticos invariáveis, sua facticidade – embora fi cta, os verba fi xados pelo fi lólogo foram 

proferidos ou inscritos por um auctor em um exato tempo-espaço, que a crítica fi lológica 

é capaz de fazer soar novamente, e, desse modo, restitui o dictum produzindo por essa 

operação restituidora o fato histórico, que equivale ao documento editado. É essa certeza 

positiva o fi m a que almeja toda a fi lologia dos neolachmannianos. Pode-se dizer que para 

ela, com Vico, é válido o aforismo verum ipsum factum? Mas como pode a busca pelo verum 

ipsum factum coadunar-se, entre os neolachmannianos, com uma práxis fi lológica em que, 

mais do que haver a possibilidade de identidade entre sujeito e objeto, haja a preconiza-

ção da necessidade dessa mesma identidade? Por paradoxal que isso possa nos parecer 

hoje em dia, essa preconização de que falamos não implica no âmbito de uma disciplina 

histórica como o é a fi lologia a constituição da história (res gestae) pela historiografi a (his-

toria rerum gestarum) – o que implica ponto de vista, perspectivação, subjetividade, juízo, 

precariedade, modalidades de narrativização etc. –, mas antes a possibilidade da identi-

dade entre res gestae e historia rerum gestarum de forma absoluta e não relativa. A propo-

sição da identidade entre sujeito e objeto subjaz à interpretatio, sendo que a interpretação 

visa a equivaler o texto interpretado e fi xado ao texto ideado e inscrito pelo autor, o que 

parece remeter a uma concepção hermenêutica que se concebe como “arte da compre-

ensão correta do discurso de um outro”67, necessariamente de uma autoria a que o texto 

precisa ser remetido para ser devidamente interpretado e fi xado, concepção essa clara-

mente apresentada por Schleiermacher em seus escritos, mas partilhada, por exemplo, 

64 RÜSEN, Jörn. “Historiografi a comparativa intercultural”. In: MALERBA, Jurandir (Org.). A História Escrita: 
Teoria e história da historiografi a. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 115-137 [p. 119].

65 McGANN, Jerome J. The Romantic Ideology: A Critical Investigation. Chicago/London: The University of 
Chicago Press, 1985, p. 1.

66 Idem, p. 2.
67 SCHLEIERMACHER, D. E. Hermenêutica. Arte e técnica da interpretação. 3.ª ed., Petrópolis: Vozes, 2001.
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por Luciana Stegagno Picchio, que cita, como auctoritas, não o referido autor alemão, mas 

Wilamowitz Möllendorf: 

meta derradeira que o fi lólogo se propõe e que continua sendo sempre a mesma: enten-

der, no sentido mais amplo do termo, quanto um outro homem, mesmo distante no tempo 

e no espaço, confi ou aos signos; reproduzir em si o processo histórico e o momento intui-

tivo que levou àquela expressão lingüística e poética ou, como dizia com uma bela imagem 

Wilamowitz, “captar uma personalidade alheia.68

O entrecruzamento da fi lologia e da hermenêutica, no século XIX e início do XX – embora, 

como se disse, haja uma força inercial que as mantém unidas ainda nos dias de hoje –, nada 

mais faz do que reforçar o princípio da coerência cognitiva, que pode ser assim resumido: 

“uma teoria que vai obter um lugar permanente no repertório público daquilo que é conhe-

cido precisará entremear-se aos procedimentos que garantem outros tipos de teorias”69. 

É a captação de uma personalidade alheia o que propõem Celso Cunha70, Antônio 

Houaiss71, Segismundo Spina72, Leodegário A. de Azevedo Filho73, César Nardelli 

Cambraia74, Barbara Spaggiari e Maurizio Perugi75, dentre outros, somente para nos ater 

àqueles que publicaram manuais introdutórios à crítica textual e à ecdótica entre nós. 

A recusa ao método de Lachmann e a seus derivativos é uma recusa ao seu meta- 

-status crítico e à sua metalinguagem enceguecedora. Como já o disse Michel de Certeau: 

“Recusar a fi cção de uma metalinguagem que unifi ca o todo é deixar transparecer a rela-

ção entre os procedimentos críticos limitados e aquilo que lhes falta do ‘real’ ao qual se 

referem”76, recusa essa importante, pois, ao evidenciar sua precariedade, impede a afi rma-

ção do dogma, como o diz ainda Michel de Certeau, da “adequação” do discurso ao real, 

dogma esse que institui a relação dos fatos como procedimento doutrinal77. 

68 PICCHIO, Luciana Stegagno. A Lição do Texto. Filologia e Literatura: I – Idade Média. Lisboa: Edições 70, 
1979, pp. 209-235 [p. 214].

69 DOUGLAS, Mary. Op. cit., 1998, p. 82.
70 CUNHA, Celso. Op. cit., 1995. 
71 HOUAISS, Antônio. Elementos de Bibliologia. São Paulo: Hucitec/Pró-Memória/Instituto Nacional do Livro, 

1983.
72 SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994.
73 AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. Op. cit., 1987.
74 CAMBRAIA, César Nardelli. Op. cit., 2005.
75 SPAGGIARI, Barbara & PERUGI, Maurizio. Fundamentos da Crítica Textual: História, metodologia, exercícios. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.
76 CERTEAU, Michel. Op. cit., 2002, pp. 10-11.
77 Idem, p. 11.
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Cremos ser tempo para que se escreva uma história do processo intelectual do conhe-

cimento fi lológico que produza, a par da descrição de teorias e métodos utilizados no 

passado assim como no presente, “teorias e problemas aplicados a uma crítica da razão 

científi ca”78. 

(II.7) 

Em manuais de crítica textual publicados no Brasil, seja naqueles de autoria de fi lólo-

gos brasileiros, seja em manuais de fi lólogos italianos, repetem-se à exaustão modelos de 

interpretação e métodos editoriais propostos em manuais anteriores ou em edições críticas 

ajuizadas com base sufi ciente para a produção de modelizações. Neles, há o acúmulo de 

um capital ou seguro de explicações paradigmáticas e sistemáticas que mutuamente se 

apóiam79. Esses manuais, contudo, não se propõem ser uma história dos métodos fi loló-

gicos, ou, quando tangenciam a história da disciplina, só o fazem para tentar demonstrar 

o telos inescapável de nosso campo disciplinar, atemporal, como se a fi lologia, desde seus 

primórdios, houvesse de uma vez por todas determinado sua fi nalidade e encontrado os 

meios, crescentemente, para a sua consecução. Talvez a falta de histórias dos métodos fi lo-

lógicos80 caminhe pari passu com aquela dos métodos históricos em forma monográfi ca, 

já assinalada dentre outros por Horst Walter Blanke81, conquanto seja preciso dizer que, 

contrariamente à profusão de refl exões que problematizaram o campo historiográfi co e o 

fazer história durante o século passado, a renovatio fi lológica mostrou-se muito mais aca-

nhada e foi, quando houve, criticada muita vez de forma superfi cial e infundada por aque-

les que, frente a quaisquer tradições fi lológicas, querem-nas autorizadas e defi nitivas82. Em 

78 WEHLING, Arno. Op. cit., p. 177.
79 BLANKE, Horst Walter. “Para uma nova história da historiografi a”. In: MALERBA, Jurandir (Org.). A História 

Escrita: Teoria e história da historiografi a. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 27-64 [p. 33].
80 Uma bela exceção ao que acabamos de assertar é o livro seminal de Sebastiano Timpanaro sobre a gênese 

do método dito lachmanniano. Vide TIMPANARO, Sebastiano. La Genesi del Metodo del Lachamann. 
Seconda Ristampa, Padova: Liviana Editrice, 1990. 

81 BLANKE, Horst Walter. Op. cit., p. 30. 
82 Assim age, por exemplo, Barbara Spaggiari, que supõe desautorizar a New Philology valendo-se de duas 

auctoritates, a de Philippe Ménard e a de Cesare Segre, cujos textos não são, ao contrário do que seria 
de esperar, comentados pela fi lóloga italiana em seu livro. A citação nominal para ela parece ser prova 
conclusiva do que assevera. Para uma crítica do livro de Spaggiari, de sua asserção descabida de que a 
New Philology não tem valor científi co e para um detido comentário aos textos de Philippe Ménard e 
de Cesare Segre, vide MOREIRA, Marcello. “O problema da edição de apógrafos de Santa Rita Durão”. In: 
FRANCO, Márcia Arruda, LINDO, Luiz Antônio & SEABRA, José Rodrigues Seabra (Org.). Atas da IV Semana 
de Filologia na USP. São Paulo: Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, 2009, no prelo. 
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fi lologia, também não há a escrita de uma história das funções do pensamento fi lológico83, 

como sói acontecer no âmbito da história, em que há interesse crescente pelas histórias das 

funções do pensamento histórico84. 

 
(III)

Entende-se edição crítica em nosso país como aquela que visa a restituir ao texto 

a sua genuinidade85, já que, em se lidando com cópias apógrafas, haveria a certeza de 

estarem eivadas de erros, pois, como preconiza um velho aforismo conhecido de todo 

fi lólogo, quem diz cópia diz erro86, e caberia ao crítico textual, por conseguinte, subtrair 

do/s testemunho/s os erros que se imiscuíram paulatinamente nos membros da tradição 

manuscrita sob estudo ou no único testemunho que a constituiria87. 

Quando o fi lólogo se depara com um único testemunho apógrafo, como é o caso de que 

ora tratamos, Segismundo Spina recomenda que o texto só deva ser corrigido quando o 

erro é certo, mantendo-se as demais passagens intactas88. Leodegário A. de Azevedo Filho 

preconiza que o tratamento fi lológico de codex unicus implica a fi xação do texto a partir 

do juízo crítico89, iudicium, não declarando, contudo, como o faz Segismundo Spina, que 

as intervenções do editor devam recair somente sobre as passagens que seriam “erros evi-

dentes”. A correção dos “erros evidentes”, entretanto, não havendo mais do que um teste-

munho, só se pode fazer por meio da divinatio, é claro, mas seria preciso discutir previa-

mente a qualquer tentativa de fi xação do texto crítico o que se compreende como “erro 

evidente”, categoria ambígua e de difícil defi nição, como já discutimos em outro trabalho90. 

83 Duas belas exceções são os artigos escritos, o primeiro, por Hans Ulrich Gumbrecht – sobre as relações 
entre fi lologia e nacionalismo na França do século XIX –, e o segundo, por Joan Ramon Resina – sobre 
Ramón Menéndez Pidal, Filologia e Nacionalismo na Espanha do Século XX, já citados. 

84 BLANKE, Horst Walter. Op. cit., p. 31.
85 Ver, por exemplo, SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994, p. 27 e seguintes; AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. 

Iniciação em Crítica Textual. Op. cit., 1987, p. 16 e seguintes; e também CAMBRAIA, César Nardelli. Op. cit., 
2005, p. 1, entre outras. Para uma crítica da equalização entre edição crítica e edição que vise a recupe-
rar a genuinidade dos textos, ver MOREIRA, Marcello. “Notas sobre crítica textual, mouvance, variance.” In: 
FRANCO, Márcia Arruda, LINDO, Luiz Antônio & SEABRA FILHO, José Rodrigues (Org.). Atas da III Semana de 
Filologia da USP. São Paulo: FFLCH, 2009, no prelo, e, também, MOREIRA, Marcello. Critica Textualis in Caelum 
Revocata? Uma Proposta de Edição e Estudo da Tradição de Gregório de Matos e Guerra. São Paulo: Edusp, 
2011. 

86 SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994, p. 113.
87 AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. Op. cit., 1987, p. 26.
88 SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994, p. 114.
89 AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. Op. cit., 1987, p. 39.
90 MOREIRA, Marcello. Critica Textualis in Caelum Revocata? Uma Proposta de Edição e Estudo da Tradição de 

Gregório de Matos e Guerra. São Paulo: Edusp, 2011;.
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No caso da Écloga Piscatória, dever-se-ia ou não inserir [suplere] vocábulos nos versos ou 

deles retirar [delere] elementos com vistas a produzir uma absoluta isometria? Para o caso 

em questão, a resposta não parece difícil, pois o poema se estrutura a partir da adoção 

de um regular isossilabismo, que não se encontra, por exemplo, em muitos dos poemas 

atribuídos a Gregório de Matos e Guerra e na poesia dos trovadores, que demandam, por 

conseguinte, soluções ecdóticas diferentes. 

Para Segismundo Spina, recuperar a genuinidade do texto signifi ca: 

aproximá-lo o mais possível da última vontade do seu autor; facilitar a sua leitura consiste 

em torná-lo legível através das normas da restauração, no caso de o texto haver chegado até 

nós corrompido ou adulterado, por omissões, rasuras, interpolações, correções intencionais, 

distrações involuntárias, erros tipográfi cos (se o texto é posterior à invenção da imprensa), 

enfi m – defeitos e deturpações de toda ordem; torná-lo inteligível e interpretá-lo, pontuando-o 

racionalmente e elucidando as alusões de ordem geográfi ca, histórica, mitológica, isto é, com 

o auxílio das disciplinas subsidiárias da Filologia [...].91

Como se entende do fragmento acima excertado, cabe ao fi lólogo, diante de apógrafo 

a ser editado, torná-lo inteligível, e, para tanto, dentre outras operações que objetivam 

sua inteligibilidade pelo público contemporâneo do editor, é necessário pontuá-lo “racio-

nalmente”. Entre as etapas da crítica conjectural, Leodegário A. de Azevedo Filho elenca 

interpungere, mutare, transponere, delere e supplere92, signifi cando a primeira delas: “pon-

tuar adequadamente um texto sem pontuação ou com escassa e insufi ciente pontuação, 

tarefa mais complexa do que se pensa à primeira vista”93. Parece-nos, pela leitura conjunta 

e complementar dos textos dos dois fi lólogos acima citados, que a pontuação “racional” 

de que fala Segismundo Spina equivalha à prática do interpungere, na medida em que, não 

sendo a pontuação autoral, mas “espúria”, caberia ao fi lólogo conjecturalmente “restituí-

-la” para recuperar a “racionalidade” do texto comprometida pelo processo transmissional. 

Mas cabe dizer que mesmo sendo autoral, a pontuação não teria o caráter “racional” de 

que fala Segismundo Spina, pois o pontuar é procedimento de organização do texto que 

varia historicamente, não havendo uma única “racionalidade” subjacente à prática da pon-

tuação, ou seja, não há uma pontuação racionalmente trans-histórica. Para que a emen-

datio ope conjecturae restituísse o texto fi lologicamente no que respeita ao interpungere, 

seria necessário recuperar os critérios de pontuação coetâneos do texto a ser editado, já 

91 SPINA, Segismundo. Op. cit., 1994, p. 87.
92 AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. Op. cit., 1987, p. 57.
93 Ibidem. 
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que a crítica textual visa à recuperação do texto dito “genuíno”, genuinidade essa que 

pressupõe, por razões óbvias, que a pontuação seja elemento constituinte do texto dito 

“genuíno” e que seja, tanto quanto o é a palavração do texto a ser editado, marcada por 

uma dada historicidade, que caberia ao fi lólogo preservar e restituir. Mas, embora se fale 

em Segismundo Spina e Leodegário A. de Azevedo Filho de restitutio textus, o procedi-

mento crítico implicado na expressão não parece dizer respeito à recuperação de uma 

pontuação “genuína”, o que se nos afi gura paradoxal. Leodegário A. de Azevedo Filho, por 

exemplo, em sua edição das cantigas de Pero Meogo, propõe que se pontue os textos do 

jogral galego-português “conforme a sintaxe do texto”94, o mesmo propondo para sua edi-

ção da “lírica” de Luís de Camões95, ou seja, conforme padrões de organização sintagmática 

que lhe parecem, a ele, editor, “racionais”, segundo formas de inteligibilidade que lhe são 

contemporâneas, mas que são obviamente extemporâneas dos poetas e de seu público 

primeiro. Se se ajuíza o autor núcleo de expressão e de inscrição, que é garantia da “uni-

dade” iniludível das obras, expressão e inscrição a que se subsume, por exemplo, a pontua-

ção, há muito a ecdótica de que Segismundo Spina e Leodegário A. de Azevedo Filho são 

representantes deveria ter se detido no estabelecimento de procedimentos de seleção e 

de exclusão que visariam à fi xação da pontuação a mais autoral possível por meio dos tex-

tos que os testemunhos apógrafos nos fornecessem, ou seja, dever-se-ia procurar meios 

para excluir as marcas ou sinais que na escritura estão desprovidos de “qualidade”, mas que 

pudessem ao mesmo tempo manter os que portam “autoridade”. 

É preciso determo-nos aqui por uns instantes na discussão levada a termo por Walter 

Greg e por Fredson Bowers sobre elementos textuais substantivos e acidentais, pois tal 

discussão é de capital importância para a resolução do problema da efetuação de uma 

pontuação “racional” tal como é preconizada por Segismundo Spina e Leodegário A. de 

Azevedo Filho. 

Walter Greg distingue “elementos substantivos” de “elementos acidentais”, sendo os pri-

meiros compostos basicamente da palavração dos textos, elementos esses que segundo 

o fi lólogo inglês afetariam de forma propriamente dita a expressão do autor, caso fossem 

alterados, sendo que os acidentais respeitariam à pontuação, à capitalização, à grafi a e à 

divisão de palavras, ou seja, à apresentação visual do texto96. A prática editorial da escola 

fi lológica anglo-saxã, fortemente documental e pouco afeita, por conseguinte, à moder-

94 AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. As Cantigas de Pero Meogo. Rio de Janeiro: Gernasa, 1974, p. 32.
95 AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de. Op. cit., 1987, pp. 59-60
96 GREG, Walter.” The Rationale of Copy-Text”. In: BRACK JR. O. M. & BARNES, Warner. Bibliography and Textual 

Criticism. English and American Authors: 1700 to the Present. Chicago and London: The University of 
Chicago Press, 1969, pp. 41-58 [p. 43].
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nização, fundamenta-se na manutenção dos elementos substantivos no que respeita ao 

seu aspecto, por exemplo, grafemático, “since spelling is now recognized as an essential 

characteristic of an author, or at least of his time and locality”97. Compreende-se facilmente 

a partir do excerto que, se o intento é recuperar a genuinidade do texto, essa restitutio 

implica por razões óbvias a manutenção da grafi a desejada pelo autor, pois, para além 

de ser um documento que atesta a prática escritural de um auctor, é, ao mesmo tempo, 

um documento que evidencia uma etapa da história da língua e de seus usos poéticos e 

letrados. Como é a historicidade do testemunho que se objetiva preservar com a prática 

da manutenção da grafi a de documentos pretéritos, mesmo que o testemunho não seja 

autoral, se a mantém, ainda assim, pois, com certeza, como o diz Walter Greg, quanto mais 

próximo for do autor o testemunho, mais será representativo de sua prática de escrita, por-

que representativo da prática de escrita de sua época. Por isso, ele afi rma uma vez mais: 

“It is therefore the modern editorial practice to choose whatever existant text may be sup-

posed to represent most nearly what the author wrote and to follow it with the least pos-

sible alteration.”98 Os elementos substantivos teriam de ser restituídos pela crítica textual, 

enquanto a grafi a do apógrafo, se contemporâneo do autor, poderia ao menos representar 

parte da grafi a autoral e, por essa razão, deveria ser mantida pelo editor. Walter Greg sabe, 

entretanto, que quanto mais tardia for a cópia relativamente ao original, maiores são as 

chances de que as discrepâncias entre eles aumentem, sobretudo no que concerne aos aci-

dentais, pois uma forma histórica de notação passa a ser sistematicamente substituída por 

outra. Quando do tratamento de tradições constituídas de impressos, é preciso, segundo 

Walter Greg, adotar como copy-text ou exemplar de base a edição mais antiga, sobretudo 

no que concerne aos acidentais, pois, embora possa haver erros no impresso que talvez 

possam ser corrigidos por uma outra impressão realizada independentemente a partir do 

manuscrito, é de supor que os membros de uma ofi cina tipográfi ca, contemporâneos do 

autor, mantenham parte signifi cativa dos acidentais autorais, incluindo-se entre esses a 

grafi a e a pontuação, já que estariam afeitos à prática notacional autoral99. O mesmo diz 

Fredson Bowers, ao afi rmar que, em uma tradição impressa, em que apenas a primeira edi-

ção derivou com certeza do manuscrito autoral, é preciso adotar como copy-text a editio 

princeps, já que nela haveria ao menos preservação de parte dos acidentais autorais100:

97 Idem, ibidem.
98 Idem, ibidem. 
99 Idem, pp. 44-45. 
100 BOWERS, Fredson. “Current Theories of Copy-Text, with an Illustration from Dryden”. In BRACK JR. O. M. 

& BARNES, Warner. Bibliography and Textual Criticism. English and American Authors: 1700 to the Present. 
Chicago and London: The University of Chicago Press, 1969, pp. 59-72 [p. 59]. 
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There is no space here to discuss with proper thoroughness the real interest residing in the 

accidentals of a critical old-spelling edition. All bibliographical experience indicates that, in 

general, a compositor imposes a great deal of his own system on a manuscript text but is, to 

some extent, infl uenced by his copy. Thus, although no printed early text can be taken as an 

over-all faithful representation, it is at best of some authority and at worst it is one which is 

characteristic of the time in which the work is written and therefore usually consonant with 

the author’s style.101 

No entanto, em uma outra seção de seu artigo, Walter Greg, ao discorrer sobre a neces-

sidade de se corrigirem erros presentes no/s testemunho/s, afi rma que sem essa correção 

não pode haver edição crítica e, ao mesmo tempo, defende que essa correção se estenda 

até mesmo aos acidentais, como a grafi a, sem, no entanto, estabelecer bases e procedi-

mentos objetivos para que se efetue essa intervenção: “I see no reason why he [o editor] 

should not alter misleading or eccentric spellings which he is satisfi ed emanate from the 

scribe or compositor and not from the author.”102 Contudo, em passagem anterior, ao ale-

gar suas razões para que o editor aderisse a um copy-text no que concerne aos acidentais, 

afi rmou: “I suggest that it is only in the matter of accidentals that we are bound (within 

reason) to follow it [ copy-text]”103, porque, como o próprio Walter Greg disse, linhas acima 

das antes excertadas, “it is only on grounds of expediency, and in consequence either of 

philological ignorance or of linguistic circumstances, that we select a particular original as 

our copy-text”104. Se temos de aderir a um copy-text no que respeita aos acidentais, pois 

por ignorância fi lológica e pela falta de um testemunho autógrafo não sabemos como o 

autor teria de fato notado seu texto e que grafi a ele teria produzido, tendo de contentar-

-nos com grafi a e sistema notacional os mais próximos possíveis daqueles autorais, como 

se diz que o editor pode intervir por exemplo na grafi a e alterar a soletração ao ajuizá-la 

representativa do escriba ou do compositor, mas não do autor? Parece-nos que Walter 

Greg não tem razão alguma ao propor a possibilidade de se intervir nos acidentais do 

texto de base com vistas a recuperar a pontuação ou a grafi a que supostamente o autor 

teria visado, mas que o escriba teria deturpado consciente ou inconscientemente, pois é 

simplesmente impossível destrinçar no testemunho o que seria ainda do autor e o que 

seria devido a agentes da cultura escribal ou a membros de uma casa impressora. 

101 Idem, p. 65.
102 GREG, Walter. Op. cit., 1969, p. 52.
103 Idem, p. 44.
104 Idem, ibidem.
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Fredson Bowers, ao tratar de tradições impressas de textos do século XVI a XVIII – nas 

quais há, por exemplo, uma ou mais edições posteriores à princeps, produzidas a partir de 

edição prévia revisada, no entanto, pelo autor –, assevera que as lições autorais da edição 

(ou das edições) mais tardia atinentes aos elementos substantivos devem ser integradas 

ao copy-text, mas que este último deve ser a edição mais antiga baseada no manuscrito 

autoral, a princeps, portanto, pois era prática dos autores quinhentistas e seiscentistas revi-

sar os substantivos, mas não os acidentais: “Moreover, at least in the sixteenth and seven-

teenth centuries, it is unrealistic to believe that a proofreading author ever set himself to 

restore the texture of the original by altering the usual accidentals of the second composi-

tor [...]”105. Se não é plausível pensar que um autor quinhentista ou seiscentista se deu ao 

trabalho de verifi car em que medida os acidentais de uma segunda edição, baseada em 

edição anterior por ele anotada, foram modifi cados pelo segundo compositor, como é 

possível determinar, somente a partir da colação entre um exemplar da editio princeps e 

um outro da segunda edição revista – mas não com o exemplar anotado de própria mão 

pelo autor –, quais alterações nos acidentais existentes nos exemplares da segunda edi-

ção revista são devidos de fato ao autor? Não poderiam as alterações nos acidentais ser 

devidas ao compositor, mas não ao autor106? É por essa razão que Fredson Bowers critica 

aqueles que afi rmam ser legítimo adotar, juntamente com as alterações autorais subs-

tantivas de uma segunda edição revisada, também os acidentais desta mesma segunda 

edição, pois, como o pensa Fredson Bowers, ao não adotarem os acidentais da segunda 

edição revisada, não estariam eles, os editores, descartando de forma inconsiderada as 

possíveis mudanças nos acidentais que o autor poderia ter levado a termo quando da 

revisão, pois as práticas editoriais no início da imprensa moderna não nos permitem supor 

a que elementos substantivos e elementos acidentais fosse dispensado pelos autores um 

mesmo tratamento, e aqueles que não discernem essa diferença de tratamento demons-

tram ignorância das práticas de revisão de impressos por autores, nos séculos XVI e XVII. 

Por isso, desautoriza o argumento daqueles que defendem a incorporação ao texto crítico 

dos acidentais de uma segunda edição revisada e que empreendem essa defesa com a 

seguinte proposição: 

105 BOWERS, Fredson. Op. cit., 1969, p. 61. 
106 Como uma declaração de princípios gerais respeitantes ao grau de intervenção dos compositores em 

manuscritos autorais, que serviriam de base para a produção de impressos, Fredson Bowers assevera: 
“general bibliographical experience founded on a close comparison of texts seems to foster the belief 
that usually, so long as accidentals were not positively wrong or misleading, the author concentrated on 
substantive revision and was content, as a general rule, to accept the accidentals which normal printing 
practice had imposed on his work” (Idem, p. 66).
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He [o editor] may then be strongly inclined to argue that, although admittedly the general 

texture of a revised derived edition is one step further removed from that of the author’s 

manuscript, yet in accepting the later texture he is at least not discarding whatever altera-

tions in spelling, punctuation, and capitalization the author may have made.107 

Vinton Dearing, ao discorrer sobre critérios para a escolha do copy-text, afi rma que se 

uma edição, a quarta, por exemplo, foi declarada pelo próprio autor como tendo sido por 

ele aprovada em todos os seus elementos constituintes, tanto substantivos quanto aci-

dentais, deve servir, por essa razão, como copy-text108. No entanto, caso não haja declara-

ção do autor de que em uma edição posterior à primeira se substancie o texto por ele ajui-

zado defi nitivo e a que ele daria seu pleno aval, a prática a ser seguida pelo editor é aquela 

preconizada por Walter Greg e por Fredson Bowers, ou seja, adotar a editio princeps como 

copy-text, já que seria baseada no manuscrito do autor e representaria, por mais interven-

ções que nela houvesse, oriundas de agentes que então laboravam em casas impressoras, 

o que de mais próximo se pode conceber àquilo que o autor inscreveu em seu manuscrito:

If he [o autor] does not express such approval, however, one reasons that the earliest com-

positor is at least following copy supplied by the author or descended from the author’s 

manuscript and so represents the author’s practice better than any reprint into which further 

changes have crept.109

O que aqui propomos, depois do exposto, é a manutenção dos acidentais do manuscrito 

apógrafo, não porque seriam mais próximos dos que o autor teria ele próprio produzido 

em sua escritura – o que, no entanto, é verdade, já que o apógrafo data com certeza da 

segunda metade do século XVIII e pode inclusive ser coetâneo do autor –, mas porque se 

caracterizam por um regime de notação marcado por uma dada historicidade que se deve 

preservar e que ajuizamos constitutivo da “obra” enquanto objeto de circulação, recepção 

e atualização por e na história. Por que deveríamos manter os acidentais, como a pon-

tuação, caso tivéssemos em mãos os manuscritos autógrafos110? Só porque saberíamos 

107 Idem, p. 63. 
108 DEARING, Vinton A. “Methods of Textual Editing”. In: BRACK JR. O. M. & BARNES, Warner. Bibliography and 

Textual Criticism. English and American Authors: 1700 to the Present. Chicago and London: The University 
of Chicago Press, 1969, pp. 73-101 [p. 92]. 

109 Idem, ibidem. 
110 A adoção da pontuação autoral presente nos mss. é praticada por Vanda Anastácio em sua excelente edi-

ção de poemas da Marquesa de Alorna (ANASTÁCIO, Vanda. Sonetos: Marquesa de Alorna. Rio de Janeiro: 
7 Letras, 2007).
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que são autorais? Isso quer dizer que os copistas não sabiam pontuar, sobretudo aqueles 

que são contemporâneos do poeta? Os acidentais autorais seriam “racionais”, mas os dos 

apógrafos não? Ao mesmo tempo, não vemos por que não se pode produzir no Brasil uma 

edição crítica em que se mantenha a grafi a do apógrafo, como sói ocorrer em old-spelling 

editions. No caso de edição crítica baseada em apógrafo único, a edição crítica, fortemente 

documentária, do tipo old-spelling, aproximar-se-ia de edições que os neolachmannianos 

não julgam críticas, como, por exemplo, uma edição paleográfi ca ou uma edição interpre-

tativa, sem, no entanto, identifi car-se com qualquer uma delas.

 Edições modernizadas podem dar conta perfeitamente de atender às demandas de 

um público mais lato e, no caso de edição crítica de textos curtos, pode-se perfeitamente 

apresentar, a par do texto crítico, um texto modernizado, como aqui se propõe.

Cremos ser necessário iniciar uma pesquisa sistemática sobre os sistemas notacionais 

dos séculos XVI, XVII e XVIII para não descartarmos mais, como sói acontecer no Brasil, os 

acidentais presentes nos testemunhos sem nos questionar previamente sobre sua signifi -

cação para o público de então. 

Quanto à edição modernizada aqui proposta, terá de ser refeita de acordo com novas 

apropriações do texto atribuído a Santa Rita Durão em tempo por vir, em que os critérios 

de normatização/modernização por nós adotados não terão necessariamente mais vali-

dade, já que a língua se transforma no tempo e no espaço. 

Como já se disse, o trabalho aqui ensaiado é precário e vale como estímulo à refl exão. 

Como fruto da refl exão e do pontuar problemas, que se pode às vezes resolver e às vezes 

não, cremos poder dizer que a edição que aqui se propõe é crítica, porque fruto do pensa-

mento crítico diante do fazer histórico de nossa disciplina. 

(IV) Critérios adotados para a edição crítica

Mantivemos a grafi a do apógrafo, com exceção do “esse” caudado, que foi substituído 

pelo grafema hoje em vigor e que já era empregado também majoritariamente no século 

XVIII;

Mantivemos os sinais de pontuação do ms.;

Antes das estrofes, tornamos íntegros os nomes dos pastores que dialogam, nomes 

esses que, às vezes, no ms., se nos apresentam de forma abreviada – os acréscimos com-

parecem entre colchetes [];

Separamos os vocábulos conglomerados;

Reunimos os elementos de um só vocábulo quando separado;

Desenvolvemos as abreviaturas entre colchetes [];
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Usamos chaves simples {} para indicar supressão;

Usamos parênteses () para indicar calafetação;

Usamos hífen na ligação de pronomes átonos a formas verbais;

Manteve-se o lineamento do ms.

(IV.1) Texto crítico

Ecloga Piscatoria

de

Forgino, e Duriano

Ao Nascimento do Principe da Beira por Fr[ei] Jozè

de S[an]ta Rita Durão, Religiozo da Graça.

Forgin[o]

 Como vai Duriano o rio ameno

Correndo manço para o mar sereno!

Ali surcando estão com alegre bico

Dous Lavancos, não vês? E hum Massarico,

(5) Toda a praia me infunde huma esperança,

De que ha de ser constante esta bonança.

Durian[o]

 O brando vento assopra, e na agoa pura,

Variando mil vezes a fi gura,

Faz que duvide ainda, estando vendo,

(10) Se he a vista, ou licor que está tremendo.

Forgino

 As mesmas avezinhas dos Salgueiros,

Entoão os seus cantos lizongeiros

Com mais doce armonia; nem do Prado

O mar se destinguira socegado,

(15) Se quando a diferença no mais perde,

Não fora o mar azul, e o Prado verde.

Não julgas Duriano, que isto seja
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Signal de hum grande bem, que o Ceo dezeja

Conceder aos mortaes? Talves he indicio

(20) De algum innopinado benefi cio,

Ver como a terra, o Ceo, o mar, e os ventos

Na concordia feliz dos elementos,

Gozão de tanta paz, tanto socego,

Como hoje ve nas praias do Mondego. 

Duriano

(25)  Não he Furgino vão teo vatecinio,

Pois he certo, que os Astros tem dominio

Para dar-nos talves como pressagos

Indicios de ventura, ou dos estragos.

Parece em dia tal, como o prezente,

(30) Que {a}inda o mesmo insencivel gosto sente,

O ar, o Ceo, o clima, o feliz anno

Tudo infunde hu~ prazer tão soberano,

Que quando a nossa dita {a}ind{i}a ignorára

No aprazivel da vista suspeitara

(35) O benefi cio immenso do Ceo Santo.

Forgen[o]

 Dize tudo, se podes dizer tanto.

Duriano

 Era o tempo, em que o Sol queimando tudo

Abraza dentro da agoa o peixe mudo,

Quando o ameno Mondego de agoas pobre

(40) Todo o leito de areas nos descobre.

Erão vinte e hum de Agosto, a noite escura,

Quando vimos nascer huma creatura,

Com que o amor, o respeito, e a Magestade

Suprirão nessa noite a claridade.

(45) Naquella noite as Tagides formozas

Virão as mesmas trevas luminozas

Com tanto resplandor, que já vi dia
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Que menos, que essa noite luziria.

Aquelle grande Povo sem segundo

(50) Aonde quazi inteiro habita hum mundo;

Com a luz que refl ete, em forma brilha,

Que fes por nunca vista maravilha,

Ver alem da Cidade em tanta fragoa

Outra Cidade mais debaixo da agoa.

(55) O grande pescador, de cuja linha

Meio mundo pendente se sostinha,

Xega ao berço suave onde adormece

Aquelle novo herdeiro que aparece,

Porque no tempo que recea a Parca

(60) Da Luzitania reja a immensa Barca,

Mudo, e immovel fi cou no feliz peito:

Extaze paresseo, mas era gosto.

Forgen[o]

 Gosto infalivel he, gloria tão alta,

Que a tanto gosto o sentimento falta.

Durian[o]

(65)  Se viste o Pescador, que já cansado,

Tantas vezes as redes tem lansado;

Quando o peixe se amua, e de repente

Ouve hum suçurro de agoa vehemente,

Levanta, e vendo area em hum so ponto,

(70) Pasma de assombro, e fi ca meio tonto:

Desta sorte pasmado, alegre, e mudo,

Fica o Rey, fi ca o Reino, e fi cou tudo.

Não ves esses Bateis, e os Barcos todos

Ornados de bandeiras por mil modos?

(75) Huns enxendo todo o ar de alegres gritos,

Outros rompendo em vivas infi nitos?

Quaes das Lanxas, Iates, e Navetas

Ao Clamor belico(so) das trombetas,

Correspondem soando entre essas minas
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(80) Com o tom nautico, e roubo das buzinas?

Olha... escuta no som que reverbera 

Aquelle grande nome, que enxe a esfera:

O gosto /diz/ Joze, Joze, motiva;

Ouve o que diz o Céo... /Forg[ino]/ Diz que viva.

Durian[o]

(85)  Viva o grande Joze Principe Augusto,

Retrato bello de hum Monarca justo,

Fidelissimo Heroe da Santa Igreja,

Viva o Rey, e no Neto immortal seja.

Forgen[o]

 Viva, responde o mar da terra ao canto,

(90) Voe no vento a vos de aplauzo tanto;

Enxa o mundo de assombro, e por segui-la

Que para immortal gloria da Figueira,

Seja eterno o Grão Principe da Beira.

(V) Crítica geral do texto impresso

Nos versos 30 (Que ainda o mesmo insencivel gosto sente,) e 33 (Que quando a nossa 

dita aind{i}a ignorára,), Francisco Topa subtrai a vogal inicial do vocábulo ({a}inda), já que, 

por meio dessa subtração, pode dar-se a elisão da vogal do pronome (Que), no primeiro 

dos versos acima transcritos, e também aquela fi nal do vocábulo (dita), com a conse-

qüente restauração do isossilabismo do poema. Mantém-se ao mesmo tempo o esquema 

rítmico e acentual. Aqui, concordamos com a solução proposta por Francisco Topa. Há, 

no verso 33, um erro de cópia (aindia), que deve ser corrigido, já que a única solução por 

nós conjecturada, a separação de dois vocábulos conglomerados (a india), não atende às 

demandas do contexto – Francisco Topa não nota o erro de inscrição em seu texto. 

No verso 44 (Suprirão nessa noite a claridade.), Francisco Topa lê, em lugar do verbo 

(suprir) com que se inicia o verso, (Suspiraram), tratando-se de evidente erro de interpre-

tação paleográfi ca. Os versos imediatamente anteriores falam do nascimento do Príncipe 

da Beira, aos vinte e um dias de agosto, em uma (noite escura), e não há dúvida de que 

(amor), (respeito) e (Majestade), sujeitos de (Suprirão), suprem, por meio do nascimento 

– como se esse fosse um evento cósmico, e é assim que está metaforizado no poema – a 

(claridade), ou sejam, inteiram-na, completam-na. 
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O verso 78 (Ao Clamor belico das trombetas,) é hipométrico. Francisco Topa, em sua edi-

ção, permutou o vocábulo (belico), presente no ms., pelo sinônimo (belicoso), que supriria 

o verso da sílaba que lhe “falta”, sem alterar, ao mesmo tempo, o seu sentido. A solução é 

econômica e a julgamos inteligente, pois mantém ao mesmo tempo o esquema acentual 

e rítmico. Pode-se aventar que o copista por distração deixou de inscrever a sílaba fi nal 

do vocábulo, o que é provável, pois a forma (belico), presente no ms., é sinônima de beli-

coso. Como a Ode apresenta evidente isometria, com manutenção acentual e rítmica em 

todos os versos, aquele hipométrico demanda normalização. Aqui, adotamos a solução 

proposta por Francisco Topa. 

No verso 80 (Com o tom nautico, e roubo das buzinas?), Francisco Topa em sua edição 

preferiu enfatizar, por subtração da marca de ressonância nasal (-m) em fi nal de proposi-

ção (Co{m}), a elisão, já que se lê, sem sombra de dúvida (Co’o), contando-se para os dois 

vocábulos uma única sílaba métrica. No entanto, não cremos ser necessária a subtração 

do grafema (-m), já que há largo uso, na versifi cação em língua portuguesa, da preposição 

(com), escrita na íntegra, seguida de vocal, cujo encontro é marcado na leitura por elisão 

de ressonância nasal. Para larga exposição da matéria, ver CHOCIAY, Rogério. Teoria do 

Verso. São Paulo: McGraw-Hill, 1979, pp. 18 e seguintes. O manuscrito apresenta o vocá-

bulo (roubo), mas não (rouco), leitura esta presente no texto de Francisco Topa. Não há 

no texto de Francisco Topa indicação de que se tenha corrigido a lição do ms., e, por essa 

razão, pensamos que (rouco) tenha sido de fato a interpretação do fi lólogo português. 

Não cremos que se deva corrigir o apógrafo, pois se fala do (tom nautico) e, também, do 

(roubo das buzinas). Parece-nos que se faz menção ao tom náutico das buzinas, e, tam-

bém, ao seu “roubo” – como que um efeito do tom náutico –, no sentido de “arrebatar” e 

“enlevar”. Pode-se dizer que (roubo) esteja a signifi car “arroubo”, “êxtase”, sentido esse que 

condiz perfeitamente com o contexto. O uso é incomum, é verdade, mas se coadunaria 

perfeitamente com o conceito de lectio diffi  cilior potior, caso o adotássemos aqui. 

(VI) Critérios adotados para a edição modernizada

1. Eliminamos de forma sistemática as particularidades gráfi cas sem valor fonológico; 

2. Foram modernizadas as grafi as dos ditongos orais -ae (-ai), -eo (-eu), -oa (-uá), e, quanto 

a -ea, normalizou-se seu emprego segundo o uso contemporâneo (-eia), quando repre-

senta hodiernamente um tritongo, e, no caso do vocábulo “creatura”, alterou-se sua 

forma para a que hoje em dia vige (criatura);

3. Fixamos os ditongos nasais, normalizando a 3.ª pessoa do plural do pretérito perfeito e 

do presente do indicativo segundo o uso contemporâneo (-am);
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4. Fixamos o emprego da fricativa palatal surda segundo o uso contemporâneo (-ch) e (-x);

5. 12. Atualizamos o emprego dos sinais que representam as sibilantes surdas (-s), (-c), (-ç), 

(-ss), e, também, as sibilantes sonoras (-s), (-z).

6. Atualizamos o emprego das fricativas palatais sonoras segundo o uso contemporâneo 

(-j) e (-g);

7. Eliminamos as consoantes duplas hoje em dia não mais empregadas;

8. Quanto ao emprego do h, seguimos o uso contemporâneo. Assim, eliminamo-lo em 

pa lavras, por exemplo, como he;

9. Fixamos o índice de nasalização incidente sobre a vogal -u, (-ũ), segundo o uso contem-

porâneo (-um); 

10. Substituímos o -y pelo (-i) segundo o uso contemporâneo;

11. Empregamos o hífen para ligar os pronomes átonos às formas verbais de que dependem; 

12. Empregamos o apóstrofo para indicar a elisão vocálica;

13. Empregamos letras maiúsculas no início de cada verso e nos casos exigidos pelo uso 

contemporâneo, conquanto tenhamos decidido manter as ocorrências de capitais no 

início de vocábulos, assim grafados no ms., para produzir ênfase; 

14. Desenvolvemos as abreviaturas entre colchetes [];

15. Usamos chaves simples {} para indicar supressão;

16. Usamos parênteses () para indicar calafetação;

17. Pontuamos o texto conforme a prática contemporânea.

(VI.1) Texto modernizado

Écloga Piscatória de Forgino e Duriano

Ao Nascimento do Príncipe da Beira, 

por Frei José de Santa Rita Durão, Religioso da Graça.

Forgin[o]

Como vai, Duriano, o rio ameno

Correndo manso para o mar sereno!

Ali, surcando estão, com alegre bico,

Dous Lavancos, não vês?, e um Maçarico.

(5) Toda a praia me infunde uma esperança

De que há de ser constante esta bonança.
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Durian[o]

O brando vento assopra e, na água pura,

Variando mil vezes a fi gura,

Faz que duvide, ainda estando vendo,

(10) Se é a vista ou licor que está tremendo.

Forgino

As mesmas avezinhas dos Salgueiros

Entoam os seus cantos lisonjeiros

Com mais doce harmonia; nem do Prado

O mar se distinguira sossegado,

(15) Se quando a diferença no mais perde,

Não fora o mar azul, e o Prado verde.

Não julgas, Duriano, que isto seja

Sinal de um grande bem, que o Céu deseja

Conceder aos mortais? Talvez é indício

(20) De algum inopinado benefício

Ver como a terra, o Céu, o mar e os ventos,

Na concórdia feliz dos elementos,

Gozam de tanta paz, tanto sossego,

Como hoje vê nas praias do Mondego. 

Duriano

(25) Não é, Forgino, vão teu vaticínio,

Pois é certo que os Astros têm domínio

Para dar-nos talvez como pressagos

Indícios da ventura ou dos estragos.

Parece em dia tal, como o presente,

(30) Que {a}inda o mesmo insensível gosto sente

O ar, o céu, o clima, o feliz ano;

Tudo infunde um prazer tão soberano,

Que quando a nossa dita {a}ind{i}a ignorara,

No aprazível da vista suspeitara

(35) O benefício imenso do Céu Santo.
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Forgin[o]

Dize tudo, se podes dizer tanto.

Duriano

Era o tempo em que o Sol queimando tudo

Abrasa dentro da água o peixe mudo;

Quando o ameno Mondego de águas pobre

(40) Todo o leito de areias nos descobre.

Eram vinte e um de Agosto, a noite escura,

Quando vimos nascer uma criatura,

Com que o amor, o respeito e a Majestade

Supriram nessa noite a claridade.

(45) Naquela noite, as Tágides formosas

Viram as mesmas trevas luminosas

Com tanto resplandor, que já vi dia

Que menos que essa noite luziria.

Aquele grande Povo sem segundo

(50) Aonde quase inteiro habita um mundo,

Com a luz que refl ete, em forma brilha,

Que fez por nunca vista maravilha

Ver além da cidade, em tanta frágua,

Outra cidade mais debaixo da água.

(55) O grande pescador, de cuja linha

Meio mundo pendente se sustinha,

Chega ao berço suave onde adormece

Aquele novo herdeiro que aparece,

Porque no tempo que receia a Parca

(60) Da Lusitânia reja a imensa Barca.

Mudo e imóvel fi cou no feliz peito:

Êxtase pareceu, mas era gosto.

Forgin[o]

Gosto infalível é, glória tão alta,

Que a tanto gosto o sentimento falta.
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Durian[o]

(65) Se viste o Pescador que, já cansado,

Tantas vezes as redes tem lançado,

Quando o peixe se amua, e, de repente,

Ouve um sussurro de água veemente,

Levanta e vendo areia em um só ponto,

(70) Pasma de assombro e fi ca meio tonto;

Desta sorte pasmado, alegre e mudo

Fica o Rei, fi ca o Reino e fi cou tudo.

Não vês esses Batéis e os Barcos todos

Ornados de bandeiras por mil modos?

(75) Uns enchendo todo o ar de alegres gritos,

Outros rompendo em vivas infi nitos?

Quais das Lanchas, Iates e Navetas,

Ao clamor belico(so) das trombetas,

Correspondem soando entre essas minas

(80) Com o tom náutico e roubo das buzinas?

Olha... escuta no som que reverbera 

Aquele grande nome que enche a esfera:

O gosto (diz) José, José, motiva;

Ouve o que diz o Céu... /Forg[ino]/ Diz que viva.

Durian[o]

(85) Viva o grande José, Príncipe Augusto,

Retrato belo de um Monarca justo,

Fidelíssimo Herói da Santa Igreja.

Viva o Rei e no Neto imortal seja!

Forgin[o]

Viva, responde o mar da terra ao canto,

(90) Voe no vento a voz de aplauso tanto;

Encha o mundo de assombro e, por segui-la,

Que para imortal glória da Figueira,

Seja eterno o Grão Príncipe da Beira!
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O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos
Maria Teresa Payan Martins*

Foi o Inquisidor-Geral Dom António de Matos Noronha quem, na carta inserida no Index 

Librorum Prohibitorum, estampado em Lisboa no ano de 1597 e mera reprodução do índice 

romano aprovado por Clemente VIII, anunciou, nestes termos, a preparação de um novo 

índice: «E declaramos que juntamente com ele fi ca correndo o catálogo particular da S. Inqui-

sição destes Reinos, no vigor que tè gora tinha enquanto não provemos outra coisa.»1

Decorreram mais de vinte e cinco anos e só em 1624 saía, preparado pelo jesuíta Baltasar 

Álvares «cum relique Censorum Collegio», por incumbência do Inquisidor-Geral Dom Fernão 

Martins Mascarenhas, o Index Auctorum damnatae memoriae, tu metiam librorum, qui uel 

simpliciter uel ad expurgationem usque prohibentur, ueldenique iam expurgati permittuntur, 

editus auctoritate Illmi Domini D. Fernandi Martins Mascaregnas, Algarbiorum Episcopi, regii 

status Consiliarii ac Regnorum Lusitaniae Inquisitoris Generalis …, o qual vigoraria até 1768.

Falar do índice de 1624 leva necessariamente a passar em revista, ainda que de forma 

sumária, os catálogos de livros proibidos publicados em Portugal no século XVI, tornando-

-se desnecessário sublinhar que, sendo os índices de livros defesos a manifestação mais 

palpável da acção repressiva da Inquisição portuguesa, representam apenas um dos ins-

*  CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
1 Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per Patres a Tridentino Synodo delectos. Auctoritate Pii 

IIII primum editus, postea uero a Syxto V auctus et nunc demum S.D.N. Clementis PP. VIII iussu recognitus 
et publicatus. Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1597. Cf. SÁ, Artur Moreira de. Índices dos livros proibidos em 
Portugal no século XVI. Apresentação, estudo introdutório e reprodução fac-similada dos índices. Lisboa, 
Instituto Nacional de Investigação Científi ca, 1983, pp. 652-655. Os documentos transcritos e publicados 
pelo Prof. Moreira de Sá, na obra acima indicada, tinham já sido publicados por outros investigadores, 
nomeadamente por I. S. Révah, em La Censure portugaise au XVIe siècle. Lisboa, 1960; por António Baião 
«A Inquisição em Portugal e no Brasil. Subsídios para a sua história», in Archivo Histórico Português, vol. IV 
(1906), pp. 202-236 e pp. 389-429; vol. V (1907), pp. 1-17, pp. 94-102, pp. 192-215, pp. 272-306 e pp. 411-
425, e por Venâncio Deslandes em Documentos para a história da tipografi a portuguesa nos séculos XVI e 
XVII. Lisboa, Imprensa Nacional, 1888. O Prof. Moreira de Sá indica, rigorosamente, para cada documento, 
a obra ou publicação onde o documento foi publicado não só pela primeira vez, mas também em ocasi-
ões posteriores. Optámos por citar os documentos a partir da obra do Prof. Moreira de Sá pela facilidade 
de consulta e por estar disponível no mercado. A maioria dos documentos coligidos em Índices dos livros 
proibidos no século XVI foi, de novo, publicada por J. M. de Bujanda em Index de l’Inquisition Portugaise 
(vol. IV). Genève, Droz, 1995.
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trumentos ao serviço do aparelho censório criado pela Igreja. Igualmente inútil se afi gura 

destacar que a censura intelectual não nasceu no século XVI, pois é consabido que, até à 

revolução tipográfi ca, coube à Igreja, em nome da Religião e da salvação das almas, exer-

cer a compressão ideológica.

Dos oito índices de livros proibidos emanados da Inquisição portuguesa ao longo de 

toda a sua existência, sete foram publicados no século XVI, no lapso de cinquenta anos, 

entre 1547 e 1597. Os séculos XVII e XVIII foram abrangidos pela vigência de um único 

index publicado em Portugal – o de 1624. A singularidade da realidade portuguesa con-

trasta com o que aconteceu em outros países, nomeadamente em Espanha, onde se 

estamparam apenas três índices no século XVI (1551, 1559, 1583-1584), mas os dois sécu-

los seguintes fi caram assinalados pela publicação de seis catálogos proibitórios e expur-

gatórios, entre os anos de 1612 e de 17902.

O Cardeal Infante Dom Henrique, Inquisidor-Geral, que promulgou em 1547 a Prohibiçam 

dos livros defesos3, a qual fi cou manuscrita e só foi conhecida dos investigadores, no iní-

cio do século XX, pela mão de António Baião, fez imprimir e publicar os catálogos de 

1551,1561 e 15644. O seu sucessor, Dom Jorge de Almeida, publicou, em 15815, um novo 

índice. Para além destes róis de livros defesos, preparados e publicados pela Inquisição 

portuguesa, importa assinalar as reimpressões feitas em Portugal dos índices romanos 

de Paulo IV (1559), estampado em Coimbra por ordem do bispo desta diocese, Dom João 

Soares, do índice tridentino de 1564, promulgado por Pio IV e o de Clemente VIII (1598)6.

2 Entre as datas extremas acima referidas, os outros índices foram publicados em 1640, 1707,1747 e 1790.
3 Prohibiçam dos livros defesos. [Manuscrito]. Reprod. por Moreira de Sá, ob. cit., pp. 133-142.
4 Este he o rol dos livros defesos por o Cardeal Iff ante, Inquisidor Geral nestes Reynos de Portugal. Lisboa, 

Germão Galharde, 1551. Reprod. por Moreira de Sá, ob. cit., pp. 155-176; Rol dos livros defesos nestes 
Reinos e Senhorios de Portugal, que ho Senhor Cardeal Iff ante, Inquisidor Geral, mandou fazer… Lisboa, João 
Blávio de Colónia, 1561. Reprod. por Moreira de Sá, ob. cit., pp. 259-351; Rol dos livros que neste Reyno se 
prohibem per o Serenissimo Cardeal Iff ante, Inquisidor Geral nestes Reynos e Senhorios de Portugal, com as 
regras do outro Rol Geral que veo do Sancto Concílio, trasladadas em linguage vulgar por mandado do dito 
Senhor pera proveito daqueles que carecem da língua latina… Lisboa Francisco Correia, 1564. Reprod. por 
Moreira de Sá, ob. cit., pp. 445-468.

5 Catalogo dos livros que se proíbem nestes Regnos e Senhorios de Portugal, por mandado do Ilustrissimo e 
Reverendissimo Senhor Dom Jorge Dalmeida, Metropolytano Arcebispo de Lisboa, Inquisidor Geral… Lisboa, 
António Ribeiro, 1581. Reprod. por Moreira de Sá, ob. cit., pp. 561-647.

6 Index auctorum et librorum qui ab ofi cio sanctae Rom. Et uniuersalis Inquisitionis caueri ab omnibus et singu-
lisin uniuersa Christiana Republica mandantur… Coimbra, João de Barreira [1559]. Reprod. por Moreira de 
Sá, ob. cit., pp. 179-255; Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo 
delectos, autoritate Sanctiss. D.N.P.IIII, Pont. Max., comprobatus… Lisboa, Francisco Correia, 1564. Reprod. 
por Moreira de Sá, ob. cit., pp. 355-441; Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per Patres a 
Tridentino Synodo delectos, auctoritate Pii IIII primum editus, postea uero a Systo V auctus et nunc demum 
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Não cabe nos limites deste texto desenvolver esta matéria sobre a qual já tudo (ou quase 

tudo) foi dito, mas é importante, para o enquadramento do estudo do Index Auctorum 

Damnatae Memoriae, não perder de vista os seguintes factos, muitos deles conhecidos 

recentemente à luz de nova documentação:

1. Os índices portugueses [1547, 1551] publicados antes do primeiro catálogo romano 

de obras defesas [1559], tal como os editados pelas Universidades de Paris [1544] e de 

Lovaina [1546], pela Inquisição espanhola [1551], pela Inquisição de Veneza [1554] e de 

Milão [1554], inserem-se numa política concertada, defi nida pelo Papa, para obstar à 

expansão dos livros heréticos e à ameaça luterana. Roma, que só em 1559 publica o seu 

primeiro índice de livros proibidos, não intervém formalmente até 1555, pois, até esta 

data, alimentava a esperança de ver consumada a reunifi cação da Igreja;

2. O índice romano de Paulo IV, o terrível catálogo de livros defesos de 1559, que con-

tinha mais de mil condenações de autores e obras, mereceu, pela sua severidade, à data 

em que foi publicado, a contestação não só das autoridades políticas e religiosas, mas 

também dos intelectuais e livreiros romanos e dos demais países católicos.

Tem sido sublinhada a intransigência e a incompreensão da Inquisição romana e do 

Papa Paulo IV face a esta onda de protestos. Se durante o pontifi cado de Pio IV foi publi-

cado pelo Inquisidor-Geral Michele Ghislieri, em 15 de Junho de 1561, um documento 

intitulado Moderatio indicis librorum prohibitorum7, o qual atenuava o rigor do índice publi-

cado pelo seu antecessor, a localização recente nos Arquivos do Vaticano da Instructio circa 

indicem8 comprova que o Papa Paulo IV não fi cou indiferente às pressões a que foi sujeito, 

derrogando certas prescrições do índice. Entre outras concessões9, prevê-se naquele 

S.D.N. Clementis P.P.VIII iussu recognitus et publicatus… Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1597. Reprod. por 
Moreira de Sá, pp. 651-849.

7 BUJANDA, J. M. de, Index de Rome 1557, 1559, 1564. Les Premiers index romains et l’index du Concile de 
Trente (vol. VIII). Genève, Droz, pp. 39-49. Este documento encontra-se integralmente transcrito nesta 
obra a pp. 105-106.

8 Idem, ibidem, pp. 46-49. Este documento encontra-se integralmente reproduzido a pp. 100-104.
9 «L’Instructio apporte des éclaircissements sur l’identité de certains auteurs, autorise quelques écrits du 

juriste Charles du Moulinet et du médecin et botaniste Leonhard Fuchs ainsi que le Thesaurus linguae 
latinae de Robert Estienne, et donne plusieurs directives qui modifi ent l’application de certaines disposi-
tions de l’index. Les livres imprimés depuis 40 ans sans non d’auteur, sans non d’imprimeur ou sans date 
de publication pourront être permis par les inquisiteurs si les omissions ne sont pas dues à la fraude. 
Les livres d’auteurs orthodoxes et même d’infi dèles non condamnés explicitement qui ont été traduits, 
imprimés ou biff és les noms des auteurs condamnés et leurs commentaires, annotations ou autres 
ajouts.» Cf. BUJANDA, J. M. de. Loc. cit., pp.48-49.
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documento que as obras traduzidas, preparadas ou publicadas por autores heréticos se 

pudessem permitir depois de expurgadas. A Moderatio de Pio IV e as regras do Índice 

Tridentino irão mais longe na aplicação da expurgação, mas é importante notar que o 

princípio fi cou consagrado, no início de 1559, na Instructio circa indicem.

Das cinco edições romanas conhecidas deste índice10, só alguns exemplares da edição 

in-4.º, saída dos prelos de António Blado, em Janeiro de 1559 [2.ª edição], contêm no fi nal 

uma página impressa, aí colada depois de já ter sido concluída a produção da obra, com a 

transcrição do parágrafo «De libris orthodoxorum Patrum», retirado da Instructio circa indi-

cem.

A reimpressão portuguesa do índice de Paulo IV, estampada por João de Barreira, em 

Coimbra, por ordem do bispo desta cidade, fez-se a partir da edição romana de António 

Blado [1558], sem que fosse conhecida a existência da Instructio. Situação inversa se veri-

fi ca com as edições deste catálogo de livros defesos reimpressas nas cidades italianas de 

Bolonha, Rimini, Rovere, Nápoles, Veneza e Génova, pois de todas consta o documento em 

referência, na sua versão integral ou parcial11.

O índice romano de 1559, que parece ter exercido pouca infl uência na vida cultural por-

tuguesa, foi estrategicamente remetido para segundo plano pelas autoridades romanas, 

a partir da morte do Papa Paulo IV, ocorrida em 18 de Agosto de 1559. Mais do que fazer 

cumprir as determinações do índice vigente, Roma concentrava-se na preparação de um 

rol de livros proibidos mais moderado;

3. O índice organizado por uma comissão do Concílio de Trento e promulgado em 1564 

por Pio IV, vulgarmente designado por «Índice Tridentino», não difere, de forma signifi ca-

tiva, do catálogo de Paulo IV no número de proibições. A mais importante realização da 

Comissão do Index foi o estabelecimento de uma política coerente de censura intelectual, 

através da codifi cação de dez regras gerais, as quais, com leves ajustamentos, vigoraram 

cerca de quatro séculos. 

A responsabilidade autoral desta lei-quadro da censura católica, senão mesmo do 

próprio índice, tem sido atribuída, por investigadores portugueses, ao dominicano Frei 

Francisco Foreiro.

J. M. Bujanda, na qualidade de coordenador de um grupo internacional de investiga-

dores sediado na Universidade de Sherbrooke, promoveu a publicação, em dez volumes, 

de todos os índices de livros proibidos estampados no século XVI. Fez acompanhar cada 

10 1.ª edição: António Blado, 1558; 2.ª edição: António Blado, Jan. 1559, in-4.º; 3.ª edição: António Blado, Jan. 
1559, in-12.º; 4.ª edição: Valerio Dorico, Jan.-Fev. 1559 e a 5.ª edição: Ippolito Salviani, Fev. 1559.

11 BUJANDA, J. M. de, loc. cit., p. 50.
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volume de um estudo histórico, enriquecido por muita documentação inédita. Na intro-

dução do volume VIII, dedicado ao índice tridentino de 1564, a dado passo afi rma: «El 

estudio que hemos realizado sobre el catálogo de Trento, no permite atribuir al secretario 

de la comisión del Índice, Francisco Foreiro, una infl uencia preponderante en la formacion 

del índice y de las reglas tridentinas, pues estas fueron más bien el resultado de un trabajo 

colectivo de la Comisión del Índice y de la asamblea conciliar»12;

4. A análise de conteúdo de todos os índices europeus do século XVI, seguida do estudo 

comparativo das proibições neles estabelecidas, levada a cabo pela equipa dirigida pelo 

Professor Bujanda, altera a visão, defendida por alguns estudiosos, da prioridade de 

Portugal na direcção da censura intelectual.

Não puderam ser corroboradas por Bujanda as afi rmações seguintes do Professor Reváh, 

datadas de 1960: «En matière de censure des livres, le Portugal a occupé, a partir de 1551, 

une position de avant-garde parmi les pays catholiques. L’expérience accumulée par les 

censeurs portugais a été utilisée, souvent avec beaucoup de retard, par les autres censures 

catholiques. Ce n’est nullement par hasard si le sécretaire de la commission du Concile de 

Trente chargée des questions de censure a été un moine portugais, Fr. Francisco Foreiro.»13 

As investigações coordenadas pelo professor canadiano, suportadas pelo tratamento 

informático dos dados obtidos, permitiram concluir que «los censores portugueses se dis-

tinguen por una gran receptividad de las condenaciones romanas y del contenido de los 

catálogos europeos, principalmente los españoles. Los inquisidores portugueses no son 

los autores sino los compiladores de la mayoria de las censuras. El numero de las prohibi-

ciones propriamente portuguesas es muy reducido»14;

5. Está documentalmente comprovada a colaboração e a infl uência recíproca entre as 

inquisições ibéricas, em matéria censória, registando-se uma maior preocupação de har-

monização de comportamentos e de critérios, no período da monarquia dual.

Após a publicação do índice português de 1581, o Inquisidor-Geral espanhol, Dom 

Gaspar de Quiroga, atrasou e fez preceder a publicação do seu índice [1583-1584] da apre-

ciação pela Universidade de Salamanca e de Alcalá das obras proibidas pela inquisição 

portuguesa15. Entretanto, o inquisidor Dom António de Matos de Noronha, no decurso dos 

12 Idem, ibidem, p. 51.
13 RÉVAH, I. S., La Censure inquisitoriale portugaise au XVIe siècle. Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1960, p. 8.
14 BUJANDA, J. M. de, «Censura portuguesa y censura española» in BARRETO, Luís Filipe, MOURÃO, José Augusto 

et alii, coord. Inquisição Portuguesa – Tempo, razão e circunstância. Lisboa, Prefácio, 2007, pp. 447-457.
15 Idem, ibidem, p. 456.
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trabalhos preparatórios para a elaboração de um novo índice, enviava para Madrid uma 

longa carta dirigida ao inquisidor Pedro Lopes de Montoya, com o pedido de esclareci-

mento sobre a interpretação de certas regras e o fundamento de determinadas proibições 

presentes no índice de Quiroga16.

O Index Auctorum Damnatae Memoriae, de que infelizmente não se dispõe ainda de uma 

edição fac-similada, tem vivido sob o labéu acusatório que acerca dele impende desde a 

publicação da Dedução Cronológica e Analítica, no ano de 1768-1769, obra onde se desen-

volve, como é sabido, a tese magistralmente sintetizada pelo padre Manuel Antunes:

Até à entrada dos Jesuítas, Portugal foi culto, próspero e poderoso; em seguida, as letras 

agonizaram, o comércio defi nha, a navegação decai, o poder militar abate, perdem-se as vir-

tudes cívicas e desaparece o equilíbrio nas relações entre a coroa e a igreja como entre o rei 

e os vassalos. Esta obra nefasta exercita-se por uma acção contínua.17

Para o autor da Dedução Cronológica e Analítica, o Index Auctorum Damnatae Memoriae, 

maquinado pelos jesuítas e da responsabilidade autoral de Frei Baltasar Álvares, «foi o 

último golpe mortal, e mortalíssimo, com que os ditos Regulares pretenderam acabar de 

assassinar e sepultar a Literatura Portuguesa»18. Ainda nas palavras de Seabra da Silva, 

senão mesmo de Pombal, a publicação deste índice «encheu de pasmo e de espanto a 

toda a Europa», pois «nem na França, nem na Flandres, nem na República de Veneza, nem 

nos Reinos de Nápoles e Sicília, nem nos Estados de Saboia e Piamonte, nem na Espanha, 

se fez caso algum dos Índices Romano-Jesuíticos»19.

O estudo científi co deste índice está por fazer: para além da data de impressão, da iden-

tidade do Inquisidor-Geral que o fez publicar, da personalidade designada superiormente 

para proceder à sua preparação, do teor dos seus textos introdutórios, se quisermos ser 

rigorosos, temos de reconhecer que o conhecimento objectivo deste índice se limita à 

sua organização interna. Compõe-se de três partes: a primeira [pp. 1-75] reproduz o Índice 

Romano, a segunda o Índice dos livros proibidos em Portugal [pp. 77-194] e a terceira 

[pp. 195-1047] contempla o índice expurgatório, onde se assinalam os passos defesos de 

muitas obras.

16 SÁ, Artur Moreira de, op. cit., pp. 124-126.
17 ANTUNES, Manuel, «O Marquês de Pombal e os Jesuítas» in Como interpretar Pombal? No bicentenário da 

sua morte. Lisboa, Brotéria, 1983, p. 139.
18 SILVA, José Seabra da, Deducção chronologica e analytica…Parte primeira, Divisão oitava, 292.
19 Idem, ibidem. Divisão oitava, 280.
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Epítetos do tipo «Livro de Ouro da censura portuguesa»20, «Um monumento repres-

sivo, como outro não conhecemos»21 ou «Um monumental cemitério de livros»22, em que 

se refugiam alguns autores para caracterizar o Index de 1624, pouco contribuem para a 

reconstituição da verdade histórica.

Não estamos habilitadas nem temos a pretensão de fazer uma abordagem, em profun-

didade, do Index Auctorum Damnatae Memoriae; a nossa contribuição limita-se à apresen-

tação de alguns dados objectivos e à restituição à luz do dia de documentos que julgamos 

ainda inéditos.

20 RODRIGUES, Graça Almeida, Breve História da Censura Literária em Portugal. Lisboa, Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1980, p. 26.

21 RÊGO, Raul, ob. cit., p. 95.
22 SARAIVA, António José, História da Cultura em Portugal. Lisboa, Jornal do Foro, 3 vols., 1950-1962; vol. 3, 

p. 187.

Portada do índice espanhol, impresso em Madrid, 
por Luís Sanchez, no ano de 1612.

Folha-de-rosto do Index Auctorum Damnatae 
Memoriae, estampado em Lisboa por Pedro 
Craesbeeck, em 1624.
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Apreciando a qualidade estética da folha de rosto do Index Auctorum Damnatae 

Memoriae, Raul Rêgo denuncia que «o frontispício do Index de 1624 é decalcado do Índice 

espanhol do cardeal Sandoval e Rojas, impresso em Madrid doze anos antes do nosso, em 

1612»23.

Colocando lado a lado a reprodução das portadas dos dois índices, em formato in-fólio, 

as palavras de Raul Rêgo afi guram-se pertinentes: «O mesmo portal com duas colunas de 

cada lado, os mesmos socos altos, de um lado e do outro, a mesmíssima construção, ao 

alto, com dois anjos, um de cada lado. Ao centro, as armas do Santo Ofício. Somente, em 

baixo, as armas de D. Fernão Martins Mascarenhas substituem as do cardeal Sandoval y 

Rojas; e, em frente das duas colunas, de cada lado, onde o índice espanhol põe duas fi gu-

ras alegóricas, com a eucaristia e a cruz, o nosso índice põe duas árvores a cujo tronco se 

lança o machado.»24

Esta diferenciação iconográfi ca está atenuada, de certo modo, pelo teor das inscrições 

bíblicas presentes na base das colunas, as quais remetem simbolicamente para uma men-

sagem comum: a necessidade de afastar os fi éis dos «livros maus», em nome da preser-

vação da fé. Se no índice português, na coluna da direita, se encontra este passo de São 

Mateus – «In ignem mittetur» – (isto é, «Será lançado ao fogo»), no lugar correspondente 

do índice espanhol, está patente a seguinte inscrição, retirada da Epístola aos Romanos – 

«Sapiens in bono, simplices in malo» («Sábios quanto ao que é bom, inocentes quanto ao 

que é mau»); a coluna da esquerda do índice português ostenta um passo do Evangelho de 

São João – «Ut fructu plus aff erat» (ou seja, «Para que produza mais fruto») –, no catálogo 

espanhol pode ler-se – «Argumentum non apparentium» («A fé é a substância das coisas 

que se esperam»), citação da Epístola de São Paulo aos Hebreus.

Facto extremamente signifi cativo da análise comparativa dos dois catálogos de livros é 

a verifi cação de que a similitude entre eles não se limita à folha de rosto.

Se não causa estranheza que sejam semelhantes os documentos preparatórios publi-

cados nos dois índices e que não haja diferenças assinaláveis no Índice Romano neles 

inserto, o mesmo não se poderá dizer relativamente aos índices nacionais e aos índices 

expurgatórios neles estampados. 

Ressalvadas as alterações da ordem alfabética motivadas pelas diferenças linguísticas e 

pela reunião, no índice português, de todas as obras em línguas românicas sob a epígrafe 

«Em vulgar Romance», e sem deixar de ter presente o lapso de doze anos que separa a 

publicação dos dois índices, um simples olhar pelos dois catálogos ibéricos de livros defe-

23 RÊGO, Raul, ob. cit., p. 99.
24 Idem, ibidem, pp. 99-100.
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sos permite concluir que o Index prohibitorium Lusitaniae é uma cópia adaptada do índice 

proibitório espanhol.

Atentemos, a título exemplifi cativo, nas seguintes situações:

1. Para além de outras coincidências presentes nas páginas abaixo reproduzidas, as 

obras de Gil Vicente, proibidas no índice espanhol de 1612, são também tidas como defe-

sas no catálogo de 1624;

Página do índice proibitório espanhol, 
onde se encontram proscritos, entre 
outras obras, os Autos de Gil Vicente.

Os Autos de Gil Vicente foram também 
objecto de proibição no Index 
prohibitorium Lusitaniae, estampado 
em 1624.

O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos
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2. Muitas são as concordâncias proibitórias entre os autores de segunda classe, letra A, 

presentes nas páginas a seguir reproduzidas, provenientes dos dois índices ibéricos de 

opera vitanda: Adam Keller, Adolphe Mekerchus, Aeneas Silvius, Agobardi, Albert Krantz, 

Albert Magno, Alexander de Tartagnos e a obra Alcorão de Maomé, entre outros.

Página inicial do índice proibitório 
espanhol relativo aos autores de 
segunda classe, letra A.

Primeiras páginas relativas às proibições de segunda classe, letra A, 
retiradas do Index português de 1624.
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3. As obras proibidas «en castellano, en portugues e en italiano», presentes na página 

36 do index expurgatório espanhol, encontram-se proscritas no catálogo português, sob 

a epígrafe «Em vulgar Romance».

Como estas páginas ilustram, são evidentes as coincidências entre as obras defesas 
pelos dois índices ibéricos de 1612 e 1624.

O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos
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Mas a situação assume o carácter de um verdadeiro plágio no index expurgatório por-

tuguês. A expurgação estabelecida para a grande maioria das obras é decalcada do índice 

de 1612, como os seguintes exemplos bem ilustram:

1. As primeiras páginas são em tudo iguais, mas é interessante assinalar que o impressor 

português, motu proprio ou por decisão do organizador do índice, alterou a capitular de E 

para A, subordinando a estética a princípios lógicos;

Página inicial do índice expurgatório 
espanhol, datado de 1612.

Primeira página do índice expurgatório 
português, impresso em 1624.
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2. Igualmente curiosa a verifi cação da correcção da gralha tipográfi ca presente na 

coluna da direita, da página 2, do índice espanhol: 1407, entre os anos de 1496 e 1498, foi 

emendado, no índice português, para 1497.

A gralha tipográfi ca existente na página 2 do índice expurgatório espanhol 
foi emendada no catálogo português (pág. 198).

O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos

cultura 28.indd   79 29-03-2012   08:54:56



80 | Cultura 28

Entre muitos outros exemplos que se poderiam aduzir para comprovar a falta de ori-

ginalidade do índice expurgatório de 1624, limitamo-nos a ilustrar os casos de Amato 

Lusitano, Erasmo e Jerónimo Osório, onde não existem diferenças a assinalar:

1. Amato Lusitano, «auctor in fi de catholica haud satis perspecti», é mutilado nas Centúrias 

e Dioscórides:

Página inicial do Expurgatório espanhol, 
relativa às Centúrias, da autoria de Amato 
Lusitano.

Reprodução da primeira página referente 
à expurgação das Centúrias, de Amato 
Lusitano, no índice português de 1624.
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2. Erasmo mereceu cerca de noventa páginas de cortes e expurgações na sua obra:

Páginas relativas à expurgação dos Colloquia de Erasmo, sendo evidente que a censura 
estabelecida no índice de 1624 é decalcada do índice de 1612 (página da esquerda).

O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos
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3. Jerónimo Osório, bispo de Silves e um dos mais eminentes vultos da cultura portu-

guesa do século XVI, viu expurgada a sua obra intitulada De Iustitia Coelesti:

Os passos a expurgar na obra de Jerónimo Osório são os mesmos no índice espanhol 
de 1612 (página da esquerda) e no índice de 1624, estampado em Lisboa.

4. Também Jerónimo de Azambuja (Hieronymus ab Oleastro), qualifi cador do Santo 

Ofício e Inquisidor, viu a sua obra Commentaria in Pentateuchum sujeita a censura expur-

gatória, nos índices ibéricos de 1612 e 1624.

Este comportamento inscreve-se nos procedimentos já seguidos no século XVI. A seve-

ridade censória portuguesa é afi nal importada, não fazendo sentido, à luz destes dados, a 

afi rmação de Raul Rêgo: «Anos e anos de trabalho, de ódio e interpretações vesgas, passou 

Baltasar Álvares para nos dar esta obra que visava sobretudo a impedir a comunicação 
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entre os homens, a não deixar que outra ideia, outra interpretação, que não a dele che-

gasse aos leitores portugueses, aos estudantes portugueses.»25

Em 1769, Dom Frei Manuel do Cenáculo, na qualidade de Provincial da Ordem Terceira 

de Portugal, («o seu primeiro grande cargo de infl uência política»26, nas palavras do 

Professor Gama Caeiro), fez publicar, na Régia Ofi cina Tipográfi ca, o Plano dos Estudos para 

a Congregação dos Religiosos da Ordem Terceira de São Francisco do Reino de Portugal. Como 

reformador dos estudos da Província portuguesa da Ordem Terceira, Cenáculo propõe 

uma nova orientação que se repercutirá, «além de em outras reformas de estabelecimen-

tos de ensino, nos Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772»27.

O aplauso ofi cial com que o Plano dos Estudos foi recebido não anulou a contestação 

interna. Uma alta fi gura dos franciscanos refutou o novo Plano, num texto manuscrito 

de mais de 120 fólios, conservado na biblioteca da Academia das Ciências e intitulado 

Dissertação Theologica sobre a Censura e Proibição dos Livros. Faz-se Juízo Crítico do Novo 

Plano dos Estudos impresso em 1769, para a Congregação da Terceira Ordem de São Francisco 

de Portugal28.

O estudo deste documento permite confi rmar o seu valor e interesse para a História da 

Censura Literária em Portugal. Se, por um lado, faz a história da censura intelectual desde os 

primórdios da Igreja até fi nais do século XVIII, reivindicando para a Igreja, numa época em 

que a censura era especialmente régia, o direito de exercer os seus poderes neste domínio, 

por outro lado é inovador na forma como aprecia o Index Auctorum Damnatae Memoriae, 

retirando aos jesuítas a imputação de responsáveis pela sua organização e afastando a acu-

sação de serem os primeiros culpados pelo atraso cultural em que vivia Portugal.

Desenvolvendo o seu pensamento segundo a ordem cronológica dos acontecimentos, 

o anónimo autor da Dissertação Theologica começa por aludir à génese do Index Auctorum 

Damnatae Memoriae deste modo:

Eu falo agora do Conselho Geral do Santo Ofício. Este tribunal, reputado sempre um 

dos mais zelosos da nossa verdadeira crença pelo sagrado depósito que se lhe confi ara da 

autoridade régia e pontifícia, conhecendo muito bem as partes da sua distinta obrigação 

e que a ele incumbia buscar os convenientes meios de conservar a Religião sem ofensa da 

Monarquia, deitou logo mão do Índice, como o mais oportuno para um tal fi m e o adoptou 

25 Idem, ibidem, p. 107.
26 CAEIRO, Francisco da Gama, Frei Manuel do Cenáculo. Aspectos da sua actuação fi losófi ca. Lisboa, Instituto 

de Alta Cultura, 1959, p. 55.
27 Idem, ibidem, p. 115.
28 Academia das Ciências de Lisboa, Série Vermelha, Ms. 89.
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constantemente, pois, havendo já, pelos anos de 1620, crescido tanto o número de auto-

res proibidos pelos soberanos pontífi ces e congregações de Roma que se fi zesse necessário 

ampliar o Índice Tridentino, tomou o Santo Ofício, por sua conta, e expedição deste negócio 

e mandando fazer um Índice Expurgatório. Ele, com efeito, se concluiu brevemente e se fez 

público no ano de 1624, por édito do mesmo tribunal.29

Depois de afi rmar que Portugal adoptou o «Índice Universal», que assim se chamava 

«tanto pelo comum aplauso com que foi recebido em todas as monarquias da cristan-

dade, como porque sempre se julgou que obrigava a todos», e de sublinhar que «muito se 

engana» quem apelida o índice de 1624 de «Romano-Jesuítico para expô-lo à irrisão das 

Gentes, quando, muito pelo contrário, lhe convém mais o epíteto de Tridentino-Lusitano», 

concluiu que «nem os Jesuítas foram os autores absolutos daquela Obra que já estava feita 

no sobredito Índice Universal e decretos apostólicos subsequentes, nem então de novo se 

publicou ou recebeu, como tudo nos consta do mesmo édito, o qual supõe sua antiga e 

indispensável observância com tanta clareza, que parece impossível houvesse quem lha 

controvertesse»30.

Seguro das suas afi rmações, concretizou assim o seu pensamento:

Se pelo material trabalho de incorporar pela sua ordem os autores novamente proscritos 

e de lhe indicar os lugares em que devem ser emendados, que é o que fi zeram os Jesuítas, se 

é que o fi zeram, se lhe deve pôr aquele epíteto, com mais razão se deve chamar «Romano- 

-Angélico e Seráfi co», porque não têm sido poucas as vezes que um tal ministério se cometeu 

às ordens religiosas, donde se lhe poderia derivar este título […].

E, de seguida, acrescentou:

Ora que os Jesuítas, trazendo as coisas mais de trás, chegassem ao ponto de ter à sua mão 

e tanto seus parciais os Santíssimos Padres do Concílio de Trento, os Pontífi ces da Igreja, os 

tribunais de Roma e as Inquisições do Orbe católico, para que de comum os ajudassem no 

vastíssimo projecto que lhes imputam de sepultar a Literatura Portuguesa, e com ela junta-

mente a de toda a Europa, como se o Índice Universal não tivesse outro fi m, ou como se este 

lhe pudesse de algum modo atribuir, isto, digo, é um paradoxo tão desmarcado que ninguém 

jamais acredita, e que não sei como seu inventor se não envergonhou de publicá-lo.31

29 Ibidem, Capítulo II, ponto 31.
30 Ibidem, Capítulo II, ponto 32.
31 Ibidem, Capítulo II, pontos 33 e 34.
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Afastando-se deste ponto, pois «nunca intentou ser apologista de semelhantes 

homens», o autor da Dissertação Theologica centrou a sua atenção na ponderação de uma 

das afi rmações, de matriz pombalina, presente tanto na carta régia de confi rmação do 

Plano dos Estudos como na Dedução Cronológica e Analítica. Eis as suas palavras:

Se ele [Índice de 1624] fosse, como se diz, um dos maiores atentados que jamais se come-

teu contra a Coroa destes Reinos, e um montão de insultos pelo último golpe mortal e morta-

líssimo com que se pretendeu assassinar a Literatura, como se na realidade se lhe seguisse o 

sequestro e sumissão de todos os livros de boa e sã doutrina, para em seu lugar se introduzi-

rem os corrompidos e sediciosos, se ele fosse assim, e de mais a mais público e notório como 

foi à face de todo o mundo, era moralmente impossível que seu estrondo, junto com as quei-

xas dos interessados nos bons escritos que perdiam, não chegassem com o tempo a fazer eco 

em Madrid, aonde então estava a Coroa deste Reino, e que não atraíssem o devido castigo 

sobre a cabeça daqueles que se haviam feito autores e réus de uma tão grande maldade.32

Depois de dissertar desenvolvidamente sobre o sistema censório vigente, à mesma 

data, em vários países europeus onde a literatura fl orescia, o opositor de Cenáculo não 

se coibiu de afi rmar: «Que vergonha, que pejo e que confusão para um católico que quer 

passar a praxe de entendido, o deixar-se proferir que o Índice foi o último golpe fatal e 

fatalíssimo que se deu na Literatura da Europa, para nos fazer semelhantes aos Malabares, 

Chinas, Japoneses e negros de África.»33

E em jeito de conclusão deste capítulo dedicado à censura literária e aos índices de livros 

proibidos, a crítica aberta marca as suas palavras: «Parece-me não há quem não entenda 

este disparate e todos têm compreendido os muitos que, há pouco, se escreveram sobre 

esta matéria.»34

Afi gura-se-nos oportuno notar que data de 1576 o alvará de Dom Sebastião que, ao regu-

lamentar a obrigatoriedade de submeter ao exame prévio e aprovação do Desembargo 

do Paço qualquer livro que se desejasse publicar, consagrou o regime de censura tríplice. 

A determinação entrou, de imediato, em vigor e, em 1603, nas Ordenações Filipinas fi xou-

-se essa norma-legal. No entanto, a análise material das espécies publicadas até cerca de 

1628 permite verifi car que a prática não respeitou o estatuído, pois muitos livros foram 

estampados apenas com a aprovação prévia do Ordinário e da Inquisição.

32 Ibidem, Capítulo II, ponto 35.
33 Ibidem, Capítulo II, ponto 75.
34 Ibidem, Capítulo II, ponto 76.
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Até cerca de 1755, a censura achava-se quase exclusivamente nas mãos da Igreja, só 

intervindo o Desembargo do Paço para zelar pelo respeito devido às leis do Reino. A docu-

mentação conhecida, referente ao regime de censura tríplice anterior a 1755, comprova 

que muitas obras eram publicadas, autorizadas a circular ou proibidas por decisão exclu-

siva da Inquisição, sem que o Desembargo se pronunciasse ou fosse informado. A não 

intervenção sistemática do Desembargo do Paço sobre as obras importadas, apesar do 

alvará régio de 1623 que fi xara aquela obrigatoriedade, atesta como este Tribunal se demi-

tiu das funções censórias de que estava investido. Neste período de mais de dois séculos, a 

Igreja, ou, mais precisamente, a Inquisição, decidia com o mesmo à-vontade em matérias 

que não eram da sua competência e em matérias da sua jurisdição, dando mostras de um 

poder quase total, no que respeita a censura intelectual.

À volta de 1755, o Desembargo do Paço assume uma nova atitude: a reivindicação das 

suas competências censórias não é senão uma manifestação da emergência de um novo 

poder – o poder absoluto do despotismo iluminado. O objectivo concretiza-se ofi cial-

mente em 1768 com a criação da Real Mesa Censória, submetendo-se a censura intelec-

tual ao Poder civil.

Termino, tentando sintetizar, a partir dos elementos apresentados, as ideias principais 

a reter:

1.ª O Índice Tridentino, na sua versão original ou actualizada, marcou, de forma defi -

nitiva, a orientação da Igreja católica em matéria de censura intelectual. Os índices 

nacionais são complementares ao índice romano e conformes aos princípios nele 

estabelecidos. Todos os índices de livros proibidos posteriores a 1564 são, assim, her-

deiros do Índice Tridentino e esta linha de continuidade, que se perpetuaria por cerca 

de quatro séculos, deu coerência e efi cácia à máquina repressiva, ideada pela Igreja 

romana;

2.ª O Index Auctorum Damnatae Memoriae atesta o princípio acima enunciado. O cotejo 

estabelecido entre os dois índices ibéricos de 1612 e 1624 e o documento apresen-

tado reforçam a ideia de que o índice de 1624 tem sido erroneamente apelidado de 

«Jesuítico». Esta acusação, nascida da campanha pombalina contra a Companhia de 

Jesus, amplifi cada no século XIX, aceite no século XX e de que ainda se vive no século 

XXI, carece de fundamentação objectiva;

3.ª A Igreja dominou, até cerca de 1755, o aparelho censório, desempenhando o 

Desembargo do Paço, apesar do estatuído na lei, um papel secundário na apreciação 

das obras nacionais ou impressas no estrangeiro que se pretendiam publicar ou fazer 

circular em Portugal; desde essa data e ofi cialmente a partir de 1768, ano da criação 
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do tribunal da Real Mesa Censória, a censura literária passou para as mãos do Poder 

temporal, verifi cando-se a tendência, esboçada nos séculos anteriores, da laicização 

da produção impressa, em detrimento do livro religioso;

4.ª Perseguição intelectual e clandestinidade são faces da mesma moeda. Se é irre-

futável que «la culture écrite est inséparable des gestes violents qui la répriment», 

também é verdade que Portugal acompanhou, ao mesmo ritmo dos outros países, o 

movimento europeu de renovação ideológica, graças à efi ciência dos circuitos inter-

nacionais de difusão e comercialização de livros proibidos. Desta luta desigual entre 

literatura canónica e heterodoxa, deste equilíbrio instável entre Poder e contrapoder 

saiu a ganhar a Cultura Portuguesa.

O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos

cultura 28.indd   87 29-03-2012   08:54:57



88 | Cultura 28

cultura 28.indd   88 29-03-2012   08:54:57



| 89

Uma jornada de Lisboa a Roma: 
leitura e interpretação de um manuscrito setecentista* 

Maria Luísa Cabral** 

Introdução

Neste artigo analisa-se a descrição de uma viagem entre Lisboa e Roma realizada em 1750 

por uma comitiva de franciscanos que se desloca à capital do Cristianismo para aí participar 

no Capítulo Geral, reunião magna da Ordem Terceira. À medida que a viagem prossegue, o 

relato vai registando e descrevendo locais, pessoas e práticas que tornam a narrativa pro-

gressivamente mais cativante, acabando por se revelar um documento de indiscutível sig-

nifi cado histórico. Os dados contidos no documento acabam por estabelecer diversas pon-

tes que ajudam a clarifi car algumas questões relacionadas com o papel de Frei Manuel do 

Cenáculo na construção de bibliotecas e se o documento não fornece respostas exactas não 

deixa de nos alertar e contribuir, para melhor entender alguns aspectos da sociedade portu-

guesa de setecentos. No seu conjunto, o documento é ambivalente: tanto abre janelas para 

o futuro como nos embaraça com o mais profundo arcaísmo. É este contraste que, do nosso 

ponto de vista, melhor exemplifi ca o ambiente que rodeia, e produz, o manuscrito. Com a 

nossa análise, temos como objectivos: 1.º apurar até que ponto pode este manuscrito sus-

tentar a afi rmação de que a ida a Roma determinou o pensamento de Cenáculo em matéria 

de bibliotecas; e 2.º participar no debate sobre o matiz do Século das Luzes em Portugal.

O manuscrito: história e caracterização

O documento em torno do qual se desenrolou a investigação que se concluiu neste 

trabalho é o Diário do Reverendíssimo Padre Mestre Doutor Fr. Joaquim de S. José na jornada 

que fez ao Capítulo Geral de Roma em 1750, manuscrito in octavo de quarenta bifólios de 

papel, em bom estado de conservação, em caligrafi a miúda bastante perceptível. Integra 

o espólio de Frei Manuel do Cenáculo existente na Biblioteca Pública de Évora e não está 

completo. Daqui em diante designá-lo-emos por Diário. Não nos coube o seu achamento 

ou a sua identifi cação; trata-se de um manuscrito conhecido desde o século XVIII mas cuja 

*  Com pequenas alterações, trata-se da comunicação apresentada à Association for Spanish and 
Portuguese Studies 42nd Annual Meeting, Lisbon, June-July 2011.

** Doutoranda em História Moderna, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
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verdadeira importância foi passando despercebida e para cujo conhecimento tentámos 

contribuir. Em defi nitivo, estabelecemos a sua autoridade. Vale a pena fazer a história do 

manuscrito, duplamente interessante. 

Envolvidos numa investigação mais abrangente, fomos tropeçando em várias menções 

ao Diário, o manuscrito em causa. A frequência era tão grande e o tipo de referência tão 

idêntico que, por uma questão de rigor, nos pareceu indispensável avaliar directamente 

a virtude que lhe era atribuída fazendo o nosso próprio juízo de valor. A simples enu-

meração dos autores que se lhe referem é de alguma forma indicativa da importância 

do manuscrito e esse facto, em si mesmo, não deixa de ser curioso. A primeira referência 

ao manuscrito encontramo-la pelo punho do próprio Cenáculo (1757: 23), fi gura que na 

interpretação de alguns autores é “o grande construtor de bibliotecas” do século XVIII por-

tuguês (VAZ; CALIXTO 2006); segue-se a inventariação feita por Frei Vicente Salgado (1787 e 

1797), cronista da Ordem Terceira, sobrinho do autor do manuscrito, aluno de Cenáculo, 

a quem inabalavelmente designa por “Meu Mestre”, e seu grande admirador como fi el e 

permanentemente transparece nas crónicas quer manuscritas (1787 e 1797) quer impres-

sas (1786, 1790 e 1793); depois Aragão Morato (1815), secretário da Academia Real das 

Ciências de Lisboa, infl uente personalidade coimbrã já no dealbar do século XIX; Cunha 

Rivara, investigador, bibliógrafo e director da Biblioteca Pública de Évora, em 1870 tam-

bém refere o manuscrito (apud Marcadé 1978: 14); Inocêncio da Silva, bibliógrafo entre 

os bibliógrafos, cita o Diário em 1860; seguem-se Gama Caeiro (1959: 36), historiador da 

fi losofi a em Portugal particularmente interessado na fi gura de Cenáculo; Armando Nobre 

de Gusmão (em 1965 apud Marcadé 1978: 14), director da Biblioteca Pública de Évora e 

que organizou o inventário da correspondência recebida por Cenáculo existente naquela 

biblioteca; Jacques Marcadé, cuja tese de doutoramento se desenvolve em torno da fi gura 

de Cenáculo, dedica alguma atenção ao manuscrito (1978: 41); Machado (1987), João 

Carlos Brigola (2003: 412, 426), Manuela Domingos (2007 entre outras) ou Francisco Vaz 

(2009: 15). Todos estes autores que estudaram Cenáculo e que, cada um à sua maneira, tão 

bem o conhecem, quando se trata do manuscrito, mantêm como denominador comum 

duas questões. Em primeiro lugar, a autoria do manuscrito. Para Morato, Inocêncio, Caeiro 

ou Brigola, o manuscrito é um original de Cenáculo; opõem-se a esta atribuição de autori-

dade Rivara, Gusmão e Marcadé. Esta controvérsia despertou a nossa curiosidade porque 

ela introduz a segunda questão, isto é, o conhecimento sobre bibliotecas que Cenáculo 

teria adquirido durante a sua jornada a Roma. Ou seja, este manuscrito revelaria informa-

ções preciosas para a compreensão do pensamento de Cenáculo relativamente à orga-

nização, provimento e função das bibliotecas. O “grande construtor” teria bebido a sua 

inspiração nalgumas bibliotecas, e essa informação seria transmitida pelo Diário. Para a 
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investigação mais abrangente que referimos, esta hipótese não podia deixar de ser escla-

recida e, por isso, nos debruçamos com afi nco sobre o Diário. 

Sobre a questão da autoria não foi necessário confrontar estilos ou caligrafi as. Cenáculo 

em 1757, no Elogio fúnebre (cf. Bibliografi a) que tece em homenagem a Frei Joaquim de 

São José, ao referi-lo, informa-nos peremptoriamente que “Este Douto (…) capaz de escre-

ver em toda a matéria (…) deixou (…) o Itinerário da sua jornada a Roma bem escrito(…)”. 

Escusado será alongarmo-nos sobre pormenores contidos no manuscrito, a começar pelo 

próprio título. A atribuição era evidente desde o século XVIII e não sobejam motivos para 

a pôr em causa. A questão sobre a visita ou contacto com bibliotecas ao longo da viagem 

até Roma, que se relaciona directamente com a autoria do manuscrito, é a mais interes-

sante. É verdade que Cenáculo refere a aprendizagem que esta ida a Roma lhe proporcio-

nou, mas nós sabemos isso porque o próprio o afi rma (1794) e porque transparece das 

palavras de Vicente Salgado (1797: 266): “o trato civil dos sábios, as coisas grandes e novas, 

as distintas e numerosas bibliotecas fazem encher de novas ideias a sua grande alma”, e 

não porque haja registo específi co, ou de monta, no manuscrito. A fi m de completar este 

quadro em torno do manuscrito, convirá acrescentar alguma coisa sobre a comitiva.

Sabemos pouco sobre a comitiva: foi composta de seis elementos, três deles bem refe-

renciados, talvez mesmo um quarto. Primeiro o autor: Frei Joaquim de São José (1707-1755) 

frequentou o Colégio de Santo Antão em Lisboa, transitou depois para a Universidade de 

Coimbra, acabando mestre de Filosofi a no Colégio de S. Pedro de Coimbra. Aqui foi pro-

fessor de Manuel do Cenáculo com quem haveria de estabelecer grande amizade. Era tio 

de Frei Vicente Salgado, que o refere como “meu sábio Tio” (Salgado 1790: 46), “saudoso 

sempre à minha memória pela estreita sanguinidade que nos ligava” (Salgado 1793: 206). 

Introduzo este dado porque Frei Vicente será um dia pupilo de Cenáculo e não me parece 

que se possa deixar de fora esta relação em cadeia quando se lê este manuscrito. Durante 

o tempo que Frei Joaquim esteve no Colégio de S. Pedro, teve uma intervenção conside-

rável na formação da Livraria para a qual “comprou uma porção avultada de Livros para 

augmento daquella Bibliotheca, que tambem se dividirão com a Livraria de Lisboa; em 

que entrava huma bastante collecção dos Santos Padres das edições Maurianas, e outros 

Authores escolhidos” (Salgado 1793: 207). Frei Joaquim por mais de uma vez no seu relato 

deixa escapar o interesse por livros e, portanto, voltaremos a este aspecto mais adiante. 

Ainda para estabelecer outra ligação com o manuscrito, não poderemos deixar de indicar 

que numa fase tardia da sua vida iniciou os estudos de Hebraico e Grego, coisa para a 

qual talvez tenha contribuído, no seu caminho para Roma, a visita ao Colégio Trilingue, 

em Alcalá, local de excelência no ensino daquelas línguas. Sobre Frei Joaquim, ainda 

sabemos que ocupou altos cargos na hierarquia dos Terceiros e que se orgulhava parti-

Uma jornada de Lisboa a Roma: leitura e interpretação de um manuscrito setecentista
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cularmente da eleição para Defi nidor Geral que aconteceu em Roma (1750) no Capítulo 

Geral, “com quase todos os votos”, como sublinha no seu Diário. Da leitura e análise do 

manuscrito, sobre o qual Vicente Salgado esclarece que “he cheio de erudição mystica 

e profana, e varias noticias interessantes às letras” (1787), consegue-se traçar um perfi l 

bastante completo de Frei Joaquim, tanto na sua vertente eclesiástica como numa ver-

tente mais pessoal, confi rmando tudo quanto os seus biógrafos testemunham sobre o 

seu carácter afável. 

O outro elemento da comitiva que vem identifi cado é Manuel do Cenáculo (1724-1814). 

Ao longo do texto do manuscrito por quatro vezes o seu nome é mencionado, perce-

bendo-se como Frei Joaquim o estimava e como eram próximos: partilham os cómodos, 

celebram o serviço religioso, fazem visitas de cortesia e deslumbram-se juntos. E nestas 

ocasiões o resto da comitiva não parece importar; além de próximos, acrescentaríamos 

que Manuel do Cenáculo é o elemento de confi ança de Frei Joaquim. Sobre Manuel do 

Cenáculo, o manuscrito não adianta mais informações. Também nunca lhe é passada a 

palavra nem nunca fi ca registada alguma observação, algum comentário que Cenáculo 

pudesse ter feito quando confrontado com as grandes bibliotecas de Madrid, Bolonha 

ou Roma. Rigorosamente nada. Este aspecto não é despiciendo e tem de estar muito pre-

sente na nossa análise, já que a importância atribuída ao manuscrito proviria exactamente 

do signifi cado que esta viagem teria tido sobre Cenáculo. Não pomos em causa que a 

viagem tivesse tido toda a importância para Cenáculo, mas essa conclusão não pode ser 

retirada a partir do manuscrito. Chegamos lá por assunções várias, a que não são estranhas 

as declarações a posteriori de Cenáculo (1794) ou as múltiplas alusões de Vicente Salgado. 

Cenáculo integra a comitiva e, à medida que progredimos na leitura do manuscrito, perce-

bemos que ele é a segunda fi gura, uma espécie de secretário, como Frei Vicente Salgado 

o designa (1790: 42), ou conselheiro, o que, para Cenáculo, era efectivamente uma honra 

e uma responsabilidade. Honra porque é a primeira vez que Cenáculo sai do país (ele não 

o sabe naquela altura, mas Roma será uma das duas únicas vezes que atravessa a fron-

teira ao longo de 90 anos de vida) e responsabilidade por ser o braço-direito do delegado 

português ao Capítulo Geral. Cenáculo tem apenas 25 anos, mas como ele soube aprovei-

tar esta grande oportunidade! Uma característica que acompanhará Cenáculo e que ele 

sabiamente irá gerindo em proveito próprio, da sua congregação e do próprio país. 

O terceiro elemento que bem identifi cámos é Frei Domingos da Encarnação (1715- 

-1755), também professor na Universidade de Coimbra, Doutor em Teologia e que chega a 

Provincial dos Terceiros em 1752. Não pelo manuscrito mas por informações colhidas atra-

vés de Frei Vicente Salgado, cronista da Ordem, fi camos a saber do seu carácter determi-

nado e belicoso, o qual lhe terá provocado problemas dentro da própria Ordem, acabando 
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por ser substituído pelo próprio Frei Joaquim de São José poucos meses antes da morte 

deste e quando já se encontrava debilitado. 

Quanto aos outros personagens, o documento refere sem destaque três outros, nomeia-

-os mas sobre dois deles nada mais conseguimos apurar. De entre estes três, segue um Frei 

Vicente que se percebe ser o mais novo e o menos qualifi cado (é o que deduzimos porque 

na ocorrência de uma situação de crise alguém tem de ser deixado para trás e a escolha 

recai sobre este Frei Vicente), e perguntamo-nos se este Frei Vicente não será o próprio 

Vicente Salgado, sobrinho do chefe da delegação e aluno de Cenáculo. Ora, o manuscrito 

é absolutamente omisso e não refere nenhum episódio que possa trazer alguma luz. Entre 

os muitos escritos de Frei Vicente Salgado, também não identifi cámos nenhuma referên-

cia, nenhuma memória ou lembrança que o liguem a essa viagem, o que difi cilmente se 

acredita pudesse acontecer caso Frei Vicente tivesse de facto integrado a comitiva. Resta-

-nos, pois, a interrogação.

São estes os seis romeiros que integram a delegação que abala para Roma com cerca de 

três meses de antecedência sobre o Capítulo Geral. Deixa Lisboa, do Boqueirão da Ribeira, 

em direcção a Aldeia Galega a 12 de Fevereiro, para rumar a norte e a oriente num fi nal de 

Inverno que ainda se vai mostrar longo e duro por paragens inóspitas. Uma antecedência 

desnecessária, logo, suspeita. 

Falta um último apontamento sobre o manuscrito. O manuscrito tem a forma de diá-

rio, isto é, um conjunto de relatos com uma sequência temporal devidamente assinalada. 

Vamos assim, dia após dia, acompanhando os romeiros, as suas dúvidas, descobertas e 

comentários. A determinada altura, o Capítulo Geral tem lugar e dispersa, surgindo então 

uma designação que, aparentemente, fecha o Diário. Com alguma excitação lemos a 

seguinte epígrafe: “Seguem-se os mais dias que estivemos em Roma até o dia dezanove 

de Julho em que dela saímos”; mas, ao ler a descrição, de imediato nos apercebemos que 

o manuscrito não termina ali, que é inconclusivo e está incompleto. Acaba abruptamente 

sem dar nenhuma explicação, sem apresentar um fi nal mais convincente. Uma vez que era 

impossível obter uma explicação a partir do manuscrito, procurámos nas fontes uma clarifi -

cação, o que conseguimos consultando Aragão Morato (1815) que, ao referir-se ao manus-

crito, diz: “Começa este Diário em 12 de Fevereiro (…) e acaba em 17 de Agosto, dia em que 

entrarão já de volta em Elvas.” Tece ainda outras observações que sugerem claramente que 

teve o manuscrito nas suas mãos. Ou seja, o regresso foi bem mais rápido que a ida, deve 

ter sido em parte por via marítima e, portanto, ao relato falta cerca de um mês de descrição. 

Estas observações nem por sombras podem ser tidas como minudências; contextuali-

zam a informação contida no manuscrito e lançam pistas sobre a que está omissa. Quando 

Cenáculo reconhece o muito que aprendeu na sua viagem a Roma, podemos afi rmar que 
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nos faltam referências concretas sobre essas experiências e aprendizagem, mas também 

podemos elaborar sobre a forma como ele ocupou o tempo em Roma depois do Capítulo 

Geral até à partida, o que corresponde, grosso modo, a um período de dois meses. Chegam 

a Lisboa três semanas depois da morte de D. João V.

Interpretação do manuscrito

A leitura crítica do manuscrito permite-nos apartar os elementos concretos, referi-

dos directamente pelo seu autor, dos elementos menos mensuráveis a partir dos quais 

se podem adiantar hipóteses que se conjugam muito bem com a situação de então em 

Portugal. Não receamos dizer que este segundo nível é bem mais sugestivo que o primeiro.

Comecemos pelos dados objectivos. O Diário foi escrito para servir de “bordão da memó-

ria”. Ao utilizar esta expressão, Frei Joaquim dá logo uma indicação preciosa sobre hábitos 

de convívio, de comunicação de experiências, do que podia ser a vida comunitária entre 

os Franciscanos: o Diário, no regresso, serviria de apoio no relato que viessem a fazer sobre 

esta viagem e era indispensável assegurar um registo rigoroso das horas do dia. Não se tra-

tava de um documento refl exivo, intimista, para uso pessoal exclusivo. E, de facto, assim 

é. Constituindo um bom registo de viagem, não contém grandes pensamentos, não é um 

documento profundo. Fica-nos a sensação de que muitas circunstâncias lhe passam des-

percebidas; as descrições e impressões tendem a ser muito ligeiras, mas, admitindo que 

houve uma escolha, então, não há casualidade e teremos de concluir que à quietude da vida 

conventual chegavam notícias do mundo e que nessa calmaria comunitária havia muitos 

ouvidos disponíveis para as novidades do exterior. Há algumas características constantes 

do princípio ao fi m do manuscrito. A mais frequente é a apreciação diária sobre a quali-

dade da acomodação e sobre as refeições, tudo junto claro com a questão do preço. A este 

propósito, Frei Joaquim faz comentários detalhados ora simpáticos, ora jocosos, por vezes 

irritados. Diz ele: “Nessas estalagens [de Espanha] pede uma pessoa o que quer e paga como 

come; mas nestas de França come o que lhe dão e, ou come bem ou mal, sempre paga como 

quem come bem.” Tratava-se de matéria para a qual sabia vir a reunir, certamente, audiência 

curiosa. Também vai muito atento à condição dos caminhos e dos campos lavrados que 

vão encontrando; introduz sempre uma comparação com Portugal não perdendo o sentido 

crítico. As cidades, o tipo de construção, os edifícios religiosos ou civis, algumas menções ao 

vestuário feminino. Nunca cáustico ou brejeiro mas sempre calmo, atento, afável até.

Temos depois um nível de descrição mais subtil apesar de rico a partir do qual pode-

mos estabelecer pontes com a situação portuguesa. Referimos as notas que vai tomando 

sobre bibliotecas e livros, sobre universidades e seus currículos, sobre conhecimento cien-
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tífi co e, até mesmo, urbanismo. Não se imagine que são apontamentos alongados. Mesmo 

não o sendo, o facto de incluir esses apontamentos denota curiosidade e preocupação 

e isso, por si só, já é muito interessante. Fundamentalmente são notas para responder à 

pergunta: “Nessas terras, como é?” De fora para dentro, Frei Joaquim colige testemunhos 

para atender aos seus companheiros religiosos como que a demonstrar o que se pode 

alcançar (o caso das bibliotecas em Madrid, em Bolonha ou em Aracoeli, Roma), ou a com-

provar experiências bem sucedidas (o exemplo do ensino em Alcalá ou Bolonha), ou a 

realçar avanços científi cos notáveis (como no Instituto de Bolonha), ou a revelar soluções 

urbanísticas bem sucedidas (na circunstância Turim), ou a exemplifi car práticas de leitura 

(como nos Altos Alpes, Delfi nado fora). Proporcionalmente, as suas observações sobre 

arquitectura religiosa são bem mais limitadas, donde não será excessivo concluir que a 

audiência, a quem ele dedicava a elaboração do Diário, não estaria particularmente inte-

ressada pela matéria. Não parece descabido concluir que Frei Joaquim era um homem 

bem informado e atento, tendo seguido viagem com o espírito avisado. O que ele regista 

não é muito pormenorizado, não segue exactamente o modelo prescrito pelo Peregrino 

Instruído (Buescu 2000) mas a sua leitura não é casual ou aleatória, as suas observações 

deixam perceber uma preparação prévia. Há uns pormenores que lhe merecem sempre 

atenção como se fossem expectáveis. O “bordão da memória” funcionaria para o princípio 

da narração; do resto, ir-se-ia lembrando e juntando, colorindo o relato, enriquecendo a 

informação. O manuscrito nunca foi impresso, não se justifi caria dado o fi m com que as 

notas foram sendo reunidas e também porque o conteúdo se fi cou muito pela rama, mas 

dispor dele como “bordão da memória” fl exibiliza o manuscrito de forma subtil. 

Outro conjunto de informação muito diferente que identifi cámos prende-se com a 

escolha do itinerário da viagem. A viagem a Roma não se destinava a ser uma viagem de 

peregrinação e também não foi uma viagem de estudo. Tratou-se de uma viagem para 

cumprir uma missão qual era a de participar no Capítulo Geral da Ordem Terceira. Deste 

ponto de vista, era uma viagem fora do tempo. Difícil conceber uma viagem tão pouco 

ambiciosa na Europa setecentista! Um livro muito recente sobre a temática das viagens e 

viajantes no período das Luzes (Barbier 2010) volta a alertar-nos para o facto de o interesse 

pelas curiosidades de ordem artística ou científi ca adquirirem um peso cada vez maior nos 

relatos de viagens setecentistas, o que os distingue, em defi nitivo, de relatos anteriores 

predominantemente de carácter religioso. Ora, esta viagem acabou por se transformar 

numa verdadeira peregrinação, santuário atrás de santuário, milagre após milagre, locais 

de devoção uns atrás de outros. Não há igrejinha, local de culto, relíquia, santo e mártir que 

não seja visitado e venerado. Visitas sempre acompanhadas pelas histórias e episódios do 

maravilhoso pouco em sintonia com a Europa iluminista. Em quase três meses de viagem, 
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são muito poucos os dias sem a marca de manifestação religiosa ou devocional na linha 

das reformas pós-Trento. Uma vez que estas manifestações – isto é, as práticas religiosas 

na linha das decisões de Trento – acabam por se tornar o cerne da narração revelando um 

arcaísmo relativamente à Europa do Norte, este manuscrito faz-nos repensar a problemá-

tica sobre as grandes diferenças culturais entre a Europa do Sul e a Europa do Norte. Uma 

vez que uma das personagens da narrativa acabará por desempenhar papel decisivo na 

construção das bibliotecas portuguesas do século XVIII, mais fascinante se torna inquirir o 

manuscrito. Referimo-nos, claro, a Frei Manuel do Cenáculo.

Como aludimos no início deste texto, a narrativa, ainda que timidamente, tanto nos 

abre portas para o futuro (com as referências a Turim, Bolonha ou com o espanto sobre 

a literacia das mulheres em França) como põe em causa qualquer hipótese de mudança 

ou inovação (com todas as manifestações religiosas de grande pendor tradicionalista). Na 

ambivalência que caracteriza o manuscrito, diríamos que leva a melhor o pendor pró-Con-

cílio de Trento; a apetência pela abertura, com notícias sobre o ensino, as bibliotecas ou 

o conhecimento, é, proporcionalmente, uma manifestação ténue. Imaginando que este 

manuscrito fosse seleccionado para uma qualquer Arca de Noé, a visão sobre o século 

XVIII português classifi cá-lo-ia como muito recuado, repleto de práticas religiosas que 

não conviveriam com “o movimento de ideais […] proclamando, em lugar da tradição, 

o valor da razão e do espírito crítico em todas as esferas da acção humana” (Araújo 2003: 

16). Portanto, sem pretender atribuir-lhe um relevo que ele não tem, julgamos que este 

manuscrito cabe no debate em aberto sobre o Século das Luzes em Portugal. 

Não apresentámos as personalidades que são referidas no manuscrito, as quais, aliás, 

não são muitas. Ainda que brevemente, vale a pena citar dois casos. O primeiro é Fr. José 

Maria da Fonseca e Évora: muito embora não o tenham encontrado, ele é alvo de referên-

cias elogiosas pelo bom trabalho que fez na biblioteca do Convento de Aracoeli e pela 

boa reputação que deixou sobre Portugal; e, depois, não podemos deixar passar a refe-

rência que é feita a Ludovico António Muratori. Este contacto é particularmente intrigante 

porque, aquando da passagem dos franciscanos pelo convento em Bolonha, Muratori 

faz questão de receber Frei Joaquim e Cenáculo na sua própria cela onde está acamado. 

Sendo Muratori uma fi gura de destaque das Luzes de Itália e da Europa, como teólogo e 

como historiador, não deixa de ser digno de nota que insista no encontro, o qual se torna 

bastante agradável “não obstante a febre que o [Muratori] oprimia se desfez em afectos 

com que nos acariciou e tratou e mandou logo fazer chocolate que tomámos” como se 

apressa a explicar Frei Joaquim. Atenções por certo a que não terá sido estranho o bom 

e estreito relacionamento entre Muratori e Verney (Moncada 1950). Sem nos alongarmos 

sobre este tópico não deveremos prosseguir sem referir a problemática do Iluminismo 
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Católico assim introduzida, bem como a janela que se abre para as eventuais afi nidades 

intelectuais entre personalidades bem centrais na cultura europeia, de Itália a Espanha, 

estabelecendo um triângulo que envolverá Muratori e Mayans y Siscar (Mestre 1997) e, 

anos depois, Cenáculo (Piwnick 1986). Muratori estava alertado para factos da história de 

Portugal por Verney certamente mas também por Mayans y Siscar e este conhecimento 

pode explicar a insistência em receber aqueles dois franciscanos, insistência sem dúvida 

não desprovida de muita curiosidade. A propósito deste encontro, vale a pena também 

acrescentar que o mesmo, verifi cado em Abril de 1750, põe em causa alguma bibliografi a 

que dá Muratori como falecido em Janeiro desse ano. 

De forma sintética, apresentámos os vários níveis de informação objectiva. Por trás des-

tes, no entanto, lateja outra informação que tem de ser considerada no campo das hipóte-

ses. Quando afi rmámos que a partida para Roma acontecera com “uma antecedência des-

necessária, logo, suspeita”, introduzimos a questão. Os franciscanos sabem que o Capítulo 

Geral se realizará na primeira quinzena de Maio daquele ano de 1750. Não teriam precisado 

de sair com três meses de antecedência, a 12 de Fevereiro, se o fi to da jornada fosse exclu-

sivamente chegar a Roma a tempo do Capítulo Geral. Não concluímos isto a priori nem 

recolhemos a informação noutra fonte para além do manuscrito. Foi a própria descrição de 

Frei Joaquim que nos alertou ao deixar escapar algumas incompatibilidades. De facto, em 

Barcelona (depois de trinta e três dias de viagem), coloca-se a possibilidade de seguirem 

de barco até Itália (o porto não é especifi cado) e Frei Joaquim apressa-se a argumentar 

que é melhor seguir por terra porque o perigo dos piratas é real. Contratados carregadores 

e azémolas e, ei-los, caminho fora em direcção a França. Cruzam os Pirenéus, chegam a 

Montpellier e, quando o mais plausível seria prosseguirem ao longo das costas dos Golfos 

de Leão e Génova, a partir dos quais começariam a descida para Roma, não, desviam-se e 

rumam a norte, mais especifi camente em direcção aos Alpes Centrais. Fomos seguindo no 

mapa com imensa curiosidade este desvio por paisagens inóspitas. Os comentários, parcos, 

são sobre as hospedarias, as estalajadeiras francesas, o trato das populações, as difi culda-

des dos caminhos “dando princípio à subida dos Alpes que continuámos com muito tento 

e pausa porque o caminho não admite ligeirezas; íamos cercados de neve por toda a parte, 

pisando neve e cobertos dela”. Chegam a Grenoble, que apenas merece o reparo de “cidade 

bonita”, e só depois iniciam a descida, arrostando com a rudeza das encostas e ravinas do 

Monte Cenis, Delfi nado, Piemonte. Não se apresenta nenhuma justifi cação para este desvio 

que equivale a cerca de quarenta dias a mais do que o tempo necessário para o percurso 

directo para Roma. Ora, se este desvio não tivesse sido antecipadamente planeado, che-

gariam a Roma depois do encerramento do Capítulo Geral. Não houve, pois, imprevistos, 

tudo foi calculado, isto é, tempo necessário e o dinheiro imprescindível. Ou seja, esta volta 
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extemporânea terá sido autorizada pela própria Ordem, não se pode admitir que doutra 

forma tenha acontecido. Mas, afi nal, o que é que foi calculado? O manuscrito é absoluta-

mente omisso, nenhum vislumbre que nos permita concluir seja o que for. A única pista 

identifi camo-la, dissimulada, a partir do próprio itinerário. Sem peias, os romeiros dirigiram-

-se para o Briançon bem no coração do Delfi nado, paredes meias com o Piemonte, onde os 

“mercantes” livreiros desenvolvem intensa actividade editorial e donde muitos virão para 

Portugal. Toda a região a noroeste de Turim é um pólo de atracção da actividade editorial, 

há vasta bibliografi a a demonstrar as ligações entre esses mercadores livreiros e Portugal, 

sendo especialmente activa em setecentos (Domingos 1991 e 1995; Guedes, 1998 e 2000). 

Pela nossa parte trata-se ainda de mera hipótese, ainda que nos pareça fortemente plau-

sível considerando, na circunstância, o calendário estipulado e os perfi s dos romeiros Frei 

Joaquim de São José e Frei Manuel do Cenáculo, ambos interessados e envolvidos com 

livros, bibliotecas, ensino, universidade. Talvez que o resto da comitiva tenha sido arrastado 

mas para Frei Joaquim e para Cenáculo tratou-se de uma oportunidade de ouro. Tudo se 

perfi la para nos fazer acreditar que o fi to terá sido aprofundar contactos com os mercadores 

livreiros, já que o estabelecimento dessas relações entre o Delfi nado e Portugal remonta à 

primeira metade do século XVIII (Guedes, 1998: 63 e ss.), mas voltaremos a este ponto futu-

ramente. Chegados a Turim no Piemonte, de novo, em vez de continuarem para sul, optam 

por se dirigirem para wste a caminho do Adriático. Ao contrário do que aconteceu com o 

desvio pelos Altos Alpes, este é explicado: os romeiros querem ir até Rímini venerar Santo 

António. Pese embora a justifi cação, é um desvio considerável porque terão de atravessar 

diametralmente a Península Itálica duas vezes, na ida e na volta, passando por Ancona, pelo 

Loreto e por Assis para, fi nalmente, ganharem Roma. Com alguma ironia, podemos concluir 

que o trajecto foi tortuoso quanto baste, física e substantivamente.

 
Conclusão

Este manuscrito revela ambiente e mentalidade em grande contraste com aqueles que 

caracterizavam a Europa do Norte. Quando os viajantes ingleses ou franceses ou alemães 

descem ao Sul e fazem as suas descrições um pouco estupefactas, quase atribuindo o 

rótulo de exótico a Portugal, não é difícil percebê-los. Não se trata, claro, do exotismo 

oriental, da Turquia ou de paragens ainda mais longínquas, mas eles encontram aqui coi-

sas inexplicáveis para o que bastará ler as páginas de Baretti ou Beckford. Sobretudo as 

descrições das manifestações de cariz religioso, exactamente aquele aspecto que, à exaus-

tão, caracteriza o manuscrito. Há uma clara falta de sintonia com as narrativas de viagens 

que vão introduzindo na Europa a ideia de diferença e de tolerância (Hazard 1948: 21), 
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contribuindo para fortalecer a ideia de que a Europa vai acontecendo a vários tempos 

e que a ausência de uniformidade não justifi ca a exclusão de nenhum parceiro (Chaunu 

1985, vol. 1).

No Diário não existe nenhuma atitude expectante ou questionadora. Relata-se o que se 

vê, não há comparações, nem espanto, nem perplexidade. Embora a Espanha, a França, a 

Sabóia-Piemonte ou a Itália não correspondessem a paragens “exóticas”, também é ver-

dade que havia diferenças culturais com Portugal embora não sejam sufi cientes para pro-

mover o debate. É como se de Lisboa a Roma a continuidade fosse a regra. Ora, esta ausên-

cia de crítica comparada não é própria do século XVIII. Outra marca do Diário prende-se 

com a descrição omnipresente do maravilhoso e este paradigma é estranho ao espírito 

das Luzes. E citamos: “A palavra-chave das Luzes é a razão. Esta implica uma certa forma 

de tolerância e a sua construção apoia-se numa enorme difusão de conhecimentos. A sua 

efi cácia parece demonstrada pelo sucesso de estados como as Províncias Unidas…Pelo 

contrário, as difi culdades de outros estados, como a Espanha ou como um certo número 

de estados Italianos, manifesta um carácter inadaptado de uma religiosidade demasiado 

austera” (Barbier 2010: 22-23).

Convivem, pois, neste manuscrito duas experiências contraditórias – pouca crítica 

e muita religiosidade –, o que revela com propriedade a antinomia “claro e escuro” do 

Barroco como corrente de pensamento e como expressão artística consentâneas com o 

catolicismo pós-Trento. O documento é, em termos europeus, tardio para fazer tamanha 

concessão ao lado sombrio, mas é exactamente neste contraste temporal que reside o 

seu maior interesse. Bem como, sem dúvida, na pressuposta transferência cultural que 

se exerce sobre Cenáculo. O Diário revela indubitavelmente a corrente de pensamento 

desenvolvida no pós-Trento com a veneração das relíquias a assumir um lugar “sin medida 

ni discrección” (Júlio Caro Baroja apud Bouza 1990: 44), papel que Portugal desempenhou 

de forma assinalável (Carvalho 2001).

Relativamente à importância que esta viagem teria representado para Cenáculo na sua 

aprendizagem sobre bibliotecas, não podemos afi rmar que o manuscrito seja conclusivo. 

As bibliotecas, poucas, são referidas quase de passagem e o tipo de observação é parco: 

nada se recolhe sobre os livros ou sobre a organização das bibliotecas. Certamente que 

Cenáculo fi cou marcado com o que viu, mas a sua profunda aprendizagem não está regis-

tada no documento cuja apresentação aqui fi zemos. A informação que reuniu em Itália 

vai constituir um lastro para o resto da sua vida, o próprio o reconhece, mas onde, como 

e com quem são perguntas a aguardar resposta. Sobre universidades e museus, quase se 

pode dizer o mesmo: não está em causa o interesse da viagem ou do relato; tão-pouco se 

duvida do impacto que as universidades visitadas possam ter tido sobre a sua formação, 
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mas as infl uências são tão poderosas e determinantes que Cenáculo obrigatoriamente viu, 

ouviu, visitou, contactou ou conviveu com muito mais gente do que o manuscrito refere.

Como acontece em geral com a literatura de viagens, há uma margem considerável para 

a interpretação do leitor. Cabe ao leitor a responsabilidade de perscrutar a intenção do 

autor. O que aconteceu com este manuscrito, parece-nos, não fugiu à regra. Analisámos 

o que estava expresso, arriscámos um pouco sobre o que parece estar subentendido, dei-

xámo-nos envolver pelos personagens, acreditando sempre nas palavras de Frei Vicente 

Salgado que eles “foram vendo com olhos de ver” (1790: 43) enquanto, também nós, fi cá-

mos alertados para um importante conjunto de situações. 
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Contributo para o perfi l do público leitor 
do Real Gabinete Português de Leitura (1837-1847)
Fabiano Cataldo de Azevedo*

Esta casa [Gabinete Português de Leitura] mostrará tambem que 

aquelles que a fundaram não desaprenderam, com a emigração, de 

amar a gloria litteraria do seu berço, a obra dos seus escriptores, e a 

heroica sonoridade da sua lingua, fl ôr do Lacio, dourada pelos refl e-

xos do Mediterraneo, perfumada pelas essencias embalsamadas da 

Arabia, lingua cantante, espumosa e rubra [...].1

Esse artigo é um dos resultados produzidos por uma pesquisa de quatro anos sobre a his-

tória da formação do acervo do Real Gabinete Português de Leitura (RGPL), no Rio de Janeiro. 

A sistematização dos conceitos adveio das discussões no grupo de pesquisa Biblioteconomia, 

Cultura e Sociedade2, e em conjunto com professores do Pólo de Pesquisa sobre Relações 

Luso-Brasileiras. A pergunta: “Como nasce um Gabinete de Leitura?” foi o motor que nos 

levou a principiar a pesquisa. O objeto de investigação foi o RGPL, e o problema de a pes-

quisa identifi car os critérios que propiciaram a política de seleção do acervo da Instituição. 

O recorte temporal foi os anos de 1837 a 1847 porque através da análise na documentação 

compulsada, verifi camos que se tratava de período chave para formação do acervo.

No que respeita à bibliografi a acerca de estudos sobre Gabinetes de Leitura, já nos anos 

80, a Dra. Manuela Domingos relatava a escassez de produção em Portugal. No Brasil, o 

tema tem fi gurado apenas em capítulos de excelentes monografi as. Em Gabinetes de lei-

tura da província de São Paulo: a pluralidade de um espaço esquecido: 1847-1890, a Dra. Ana 

Luísa Martins3 apresentou importantes contribuições acerca da situação política e social 

*  Real Gabinete Português de Leitura. 
1 ORTIGÃO, José Duarte Ramalho. Discurso. In: GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA DO RIO DE JANEIRO. 

50º Anniversario: 1887. Rio de Janeiro: Typ. Italia, Curvello d’Avila & C., 1888, p. 20.
2 Coordenado pela Profª Drª Simone Weitzel, do departamento de Biblioteconomia na Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro.
3 MARTINS, Ana Luiza. Gabinetes de leitura da província de São Paulo: a pluralidade de um espaço esquecido: 

1847-1890. 1990. 370f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. 
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do Rio de Janeiro na época que o RGPL foi fundado, não faltando ao seu estudo breves 

considerações sobre o acervo. Já em Palácio de destinos cruzados: homens e livros no Rio de 

Janeiro, 1870-1920, a Dra. Tânia Bessone Ferreira4 tratou em breves linhas da fundação do 

RGPL e analisou amiúde dados referentes ao Catálogo de 1858, concluindo que “houve 

ênfase nos cuidados de manutenção do acervo bibliográfi co, signifi cativo para médicos, 

advogados e comerciantes”5. A pesquisadora considerou o Gabinete como um “espaço de 

sociabilidade” que “teria sido responsável pela intensifi cação de laços afetivos, políticos e 

profi ssionais entre os frequentadores”6. Em sua tese, Os jardins das delícias: gabinetes lite-

rários, bibliotecas e fi gurações da leitura na corte imperial, o Dr. Nelson Schapochnik7 esta-

beleceu conexões entre os Catálogos da Sociedade Germânica, British Subscription Library, 

Bibliotheca Fluminense e Gabinete Português de Leitura. Apresentou ainda análise do 

acervo do RGPL no ano de 1858 e sistematizou várias informações que contribuíram como 

ponto de partida para a formulação do problema de pesquisa na nossa investigação.

Se tivemos nos trabalhos supracitados um norteador metodológico, a base histórica 

fundamental foi a grande quantidade de documentação manuscrita do acervo do RGPL. 

Praticamente inéditas, essas fontes compõem a “Memória do Real Gabinete”, tendo como 

documentação principal as Actas da Sessão da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura8. 

A essa documentação somou-se a compilação dos dados do Relatório apresentado à 

Assembleia da Sociedade do Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro, datado de 10 

de setembro de 1837. Ambos os documentos, Atas e Relatório, constituíram a espinha dor-

sal da pesquisa e foram exaustivamente cotejados com objetivo de entender o processo 

de formação do acervo mediante os critérios de seleção. Para o estudo da maneira que o 

acervo evoluiu, e como refl exo da Política de Seleção do Acervo, os catálogos impressos 

do RGPL também foram essenciais, sobretudo os publicados em 1840, 1844 e 1846. 

Foram inúmeras as considerações e resultados que obtivemos pela investigação empre-

endida. Nesse artigo, porém, temos o objetivo de apresentar alguns aspectos do perfi l do 

4 FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. Palácios de destinos cruzados: bibliotecas, homens e livros 
no Rio de Janeiro, 1870-1920. 1994. 313f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1994. 

5 FERREIRA, 1999, op. cit., p. 103.
6 FERREIRA, 1999, p. 103.
7 SCHAPOCHNIK, Nelson. Os jardins das delícias: gabinetes literários, bibliotecas e fi gurações da leitura na 

corte imperial. 1999. 270f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
8 Nossa relação com essas fontes antecede – como já dissemos – ao estabelecimento do problema dessa 

pesquisa. Como parte das atividades do estágio curricular, realizamos a leitura e indexação desses docu-
mentos. No total foram indexadas 1806 Atas do período de 1837 a 1937. Durante esse processo, ativemo-
-nos aos seguintes assuntos: formação do acervo; planejamento para a construção do prédio na Rua Luís 
da Camões e fatos históricos relacionados ao Gabinete Português de Leitura.
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leitor do RGPL. Interessa-nos, sobretudo, sua caracterização. Para delinear a “face” dessas 

pessoas que utilizaram o acervo, partimos do método clássico aplicado em estudos de 

bibliotecas particulares, qual seja, pelo acervo identifi car características do possuidor. No 

caso em questão, dadas as circunstâncias em que o RGPL foi fundado, isso é absoluta-

mente possível. Por essa razão, nesse artigo recortamos ainda mais o período tratado para 

os anos de 1837-1847. 

Ao perquirir passo a passo os relatos nas Atas e nos Relatórios verifi camos o cuidado e 

atenção que o grupo fundador teve ao considerar o tipo de acervo que passariam a adquirir. 

Além das questões ideológicas e culturais, ao estabelecerem solenemente a 10 de setembro 

de 1837 o parâmetro magno de aquisição para a língua portuguesa, pensaram no público 

que passaria a utilizar a coleção, afi nal uma coleção só se justifi ca pelo uso que se fará dela. 

Há um imbricamento entre seleção do acervo e público alvo; demonstrando um conhe-

cimento pouco comum dessa relação, o grupo fundador do RGPL teve extrema atenção 

nessa seara. José Marcelino da Rocha Cabral – primeiro presidente da Instituição – e seus 

companheiros e sucessores, no período analisado, foram extremamente modernos e pio-

neiros no processo de formação de acervo, e em razão disso, não foi por acaso que já no 

fi nal do século XIX o RGPL era umas das principais coleções do país e se tornou o único 

modelo de Gabinete de Leitura que progrediu. Através de uma abordagem exploratório-

-descritiva e utilizando características do acervo, tentaremos nesse artigo delinear a fi gura 

do seu leitor. É objetivo, igualmente, deste artigo, dar ciência e despertar interesse para 

uma documentação pouco consultada na Instituição. 

As palavras do sócio honorário do Gabinete, José Duarte Ramalho Ortigão, pronuncia-

das no 50.º aniversário da fundação da Instituição e inauguração do monumental prédio 

sede, em 1887, serviram de marca d’água à redação deste trabalho. Elas refl etem a anima 

da primeira geração daqueles que além de fundadores foram os primeiros leitores.

A fundação e estrutura de funcionamento nos primeiros anos

Decorreu sem desfalecimento o labor dos homens de 1837 e dos que se lhes seguiram 

na direção do novo instituto. Houve difi culdades, crises, mesmo lutas, mas de tudo triun-

faram a dedicação e a pertinácia dos sucessivos dirigentes e colaboradores do Gabinete. 

Efectuaram-se aquisições preciosas, receberam-se dádivas magnífi cas, foi-se organizando 

o catálogo, tomaram-se louváveis iniciativas culturais, fi lantrópicas e cívicas9. 

9 CORREIA, António Augusto Mendes. Discurso. In: TABORDA, Humberto. História do Real Gabinete 
Português de Leitura do Rio de Janeiro: primeiro centenário, 1837-1937. [Rio de Janeiro: Real Gabinete 
Português de Leitura, 1937], p. 197.
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A citação acima é extremamente pertinente ao propósito que delimitamos para a abor-

dagem da criação do RGPL. Embora fazendo um recorte na primeira década de sua exis-

tência, temos exata noção de como foi primordial a estruturação que o grupo de funda-

dores delineou para a Instituição. As palavras citadas, escritas cem anos após a fundação 

do Gabinete, corroboram para esse pensar. De fato, “decorreu sem desfalecimento” ao 

longo desses 170 anos o trabalho iniciado por José Marcelino da Rocha Cabral e Francisco 

Eduardo Viana.

Na tarde de 14 de maio de 183710, “pessoas das diversas classes da emigração 

portugueza”11 dirigiram-se para o sobrado n. 20 da Rua Direita (hoje Primeiro de Março), 

casa do advogado português António José Coelho Lousada12. A seção foi presidida pelo 

conselheiro João Baptista Moreira, na época cônsul geral de Portugal13. Para que isso acon-

tecesse, os maiores esforços para criação da “primeira organização portuguesa no Brasil 

após a Independência”14 foi dos emigrantes José Marcelino Cabral e Eduardo Alves Viana15. 

Há um contexto que circunda essa fundação e a vinda desses portugueses para o Brasil, 

sobre a qual cabem aqui simples e breves considerações. Com a morte de D. João VI em 

março de 182616, a linha sucessória recaía sobre D. Pedro I. Contudo, esse, como impera-

dor do Brasil, não poderia ser rei em Portugal17. Assim, envia sua fi lha D. Maria da Glória, 

princesa do Grã-Pará, para assumir o trono. Contudo, seu tio, D. Miguel, empreendeu uma 

luta para usurpar o trono em seu favor18. De 1826 a 1834, Portugal viveu a denominada 

Campanhas da Liberdade que separou a sociedade portuguesa19. Foi um período de luta 

sangrenta e perseguições.

Assim, “fugidos às perseguições miguelistas, muitos homens que haviam combatido 

pelos novos princípios da liberdade”20 emigraram para o Rio de Janeiro. Nesse grupo esta-

10 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Actas da Sessão da Diretoria. 14 maio 1837.
11 MONTÓRO, Reinaldo Carlos. Noticia histórica do Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro fun-

dado em 1837. In: CAMÕES, Luiz. Os Lusíadas. Lisboa: Na Offi  cina de Castro Irmão, 1880, p. 402. 
12 DIAS, Carlos Malheiro Dias. Discurso. In: GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA. Sessão commerativa do 

347.º Anniversario da Morte de Camões e do 90.º Anniversario da Fundação do Gabinete. Rio de Janeiro, 
1927, p. 8. 

13 MONTÓRO, op. cit., 1880, p. 403.
14 CORREIA, op. cit., 1937, p. 197.
15 MONTÓRO, op. cit., 1880, p. 403.
16 Cf. BARROS MARTINS, A. A. de. Esboço histórico do Real Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro: 

1837 a 1912. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio, 1913, p. 9.
17 Cf. OLIVEIRA MARTINS, J. P. Portugal contemporaneo. Lisboa: Livraria Bertrand, 1881. v. 1, p. 4. 
18 Cf. BARROS MARTINS, op. cit.,1912, p. 10.
19 OLIVEIRA MARTINS, op. cit., passim. 
20 DIAS, op. cit., 1927, p. 6. 

cultura 28.indd   106 29-03-2012   08:54:58



| 107

vam José Marcelino da Rocha Cabral e Eduardo Alves Viana. O primeiro era advogado e, 

o segundo, Carlos Malheiro Dias, chegara ao Brasil com 30 anos21, em 1828. Aqui viera 

encontrar “António José Coelho Louzada, Alberto Antonio de Moraes Carvalho, Caetano 

Alberto Soares e outros advogados portugueses de boa nomeada que o haviam prece-

dido na emigração”22. Do segundo, não restam muito detalhes biográfi cos, sabe-se apenas 

que era comerciante, estabelecido com casa comercial na Rua do Ouvidor23. Além de sua 

signifi cativa importância cultural, a cidade do Rio de Janeiro, naqueles primeiros anos da 

Independência, como na maior parte do Brasil, “não mais cultivava as tradições lusas, e, 

muito pelo contrário, procurava erradicar a infl uência metropolitana”24. O ensino da língua 

francesa crescia, assim como o gosto por seus autores. Em conjunto com outros fatores já 

discutidos e ainda por apresentar, restam poucas dúvidas de que o critério magno de sele-

ção, isto é, o idioma português, espelhava o desejo dos fundadores do RGPL em reagir paci-

fi camente a uma sociedade “culturalmente rendida à França e, mais que isto, apressada em 

trocar os arquétipos culturais lusitanos [...]”25. Buscaram não somente criar uma Instituição 

de caráter associativo, mas também oferecer ao emigrado uma espécie de embaixada cul-

tural lusitana, onde poderiam dispor das publicações em sua língua vernácula. 

[...] o emigrado luso que aportava no Rio de Janeiro, embora igualmente marcado por ‘fran-

cesismos’, ressentia-se do acanhado do meio, e estava em busca de parte de sua identidade 

pátria. [...] Acrescente-se que para esses homens, familiarizados com o avanço dos centros 

europeus, eram poucos os recintos de ilustração disponíveis no Rio de Janeiro, e mesmo 

assim restritos à uma elite que desfrutava dos postos de mando da administração.26

 

Essas palavras da Dra. Ana Luísa Martins representam um excelente refl exo da “ambiên-

cia” da então capital do Império no primeiro quartel do século dezenove. Muitos emigran-

tes vinham de um Portugal desejoso de implementar a leitura, e no Rio de Janeiro, todavia, 

encontraram poucos lugares onde poderiam usufruir do que era produzido em seu país. 

Além disso, “pouco cultivados eram então os literatos portugueses”27 e “até mesmo a lite-

ratura [brasileira] deixava de ser um refl exo das letras portuguesas [...]”28.

21 DIAS, op. cit., 1927, p. 10.
22 BARROS MARTINS, A. A. op. cit., 1912, p. 12. 
23 MONTÓRO, op. cit., p. 402. 
24 MARTINS, op. cit., 1995, p. 35.
25 Loc. cit. 
26 MARTINS, op. cit., 1990, p. 36.
27 Loc. cit.
28 Loc. cit.
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Tomando como base a situação política e social na capital do Império, o discurso inau-

gural de José Marcelino da Rocha Cabral se torna claramente compreensível.

[...] não posso resistir ao enthusiasmo que me inspira a presença da primeira reunião de 

portuguezes, que tem havido no Imperio em um estabelecimento próprio, por ellles creado, 

no intuito da sua illustração, da illustração geral e de concorrer para restaurar a gloria littera-

ria da sua patria!29

Essas palavras do primeiro presidente do Gabinete corroboram a nossa afi rmação de 

que havia um público-alvo em mente. Além disso, objetivava servi-lo da língua portuguesa 

e sua literatura que naquela terceira década do século XIX corria o risco de ser obliterada. 

O Gabinete, então, passaria a constituir um espaço onde esse público poderia sorver a 

cultura produzida em Portugal. E mais ainda, constituiria memória do país que deixavam 

por situações políticas contrárias a seus objetivos.

Após a formalização da criação da Instituição, na Rua Direita, n.º 20, o Gabinete teve 

sua primeira sede numa casa alugada à Rua São Pedro, n.º 8330. A primeira sessão com 

os acionistas ocorreu em 10 de setembro de 183731. Em novembro de 1837, encontra-se 

a primeira informação a respeito do horário de funcionamento, de segunda a sábado, o 

Gabinete abria as portas às 10 horas da manhã e fechava às 12 horas, retornava às 16 horas 

e seguia até às 20 horas. Aos domingos e dias santos funcionava das 16 horas às 20 horas32. 

Foi um período de grande movimento para a composição do acervo, Martins sugere que o 

progresso do RGPL pode ser atestado pela publicação do seu primeiro catálogo em 184033. 

O espaço desse prédio não deveria ser tão pequeno, pois que em 18 de outubro de 1840, 

uma das salas foi cedida para a Sociedade Portuguesa de Benefi cência realizar suas ses-

sões34, mas de certo, não grande o bastante para abrigar o acervo que crescia. Em 1838, 

possivelmente em razão do volume de livros que aumentava, houve movimentos para 

alugar outro imóvel; de princípio negociaram o aluguel de uma casa à Rua da Alfândega, 

n.º 29, contudo o negócio malogrou35. Um ano depois, novas negociações, desta vez para 

29 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Relatório apresentado à Assemblea da Sociedade do 
Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro, em sessão extraordinária de 10 de setembro de 1837, a primeira 
celebrada no local do estabelecimento [...]. Rio de Janeiro: Imprensa Americana de I. P. da Costa, 1837, pp. 10-11.

30 MONTÓRO, op. cit., 1880, p. 402.
31 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Relatório... 1837. 
32 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Actas... 1837-1847. 20 nov. 1837. 
33 MARTINS, op. cit., 1990, p. 39. 
34 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Actas ... 18 out. 1840.
35 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Actas... 20 out. 1838, 19 nov. 1838, 3 dez. 1838. 
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um imóvel localizado à Rua do Ouvidor36, pela ausência de comentários nas Atas, devem 

ter tido o mesmo resultado da anterior. Em 25 de novembro de 1839, a diretoria autoriza 

as negociações para alugar uma casa na Rua da Quitanda37 com semelhante insucesso. 

Em 1841, começam a negociar a compra – e não mais aluguel – de um imóvel na Rua da 

Alfândega38. O fato é que provavelmente em meados do primeiro semestre de 1842, o 

RGPL muda para o n.º 55 daquela rua39. Nesse endereço havia funcionado a tipografi a do 

jornal O Despertador, de propriedade de José Marcelino da Rocha Cabral40. 

Carlos Montóro nos fornece mais detalhe acerca desse período:

[...] em 1843, quando fui pela primeira vez espectador dos trabalhos desta Instituição, 

estava ela estabelecida à Rua da Quitanda, 55, e já contava avultado número de volumes. [...] 

Os homens de mais elevada posição na colônia portuguesa, os que possuíam maior fortuna, 

merecimento, ou graduação científi ca, rivalizavam para pertencer à sua diretoria. No seio 

das classes ilustradas da nação brasileira, também era geral o apreço a esta instituição [...].41

 

O autor chama atenção para o “avultado número de volumes”, assim impelidos pela 

necessidade de expansão para os livros e para admissão de novos sócios, o Gabinete 

muda-se em abril de 1850 para o n.º 50 da Rua dos Beneditinos42. De lá até o atual prédio 

em estilo manuelino da Rua Luís de Camões, inaugurado em 10 de setembro de 1887, 

a história do Gabinete é composta por fatos que enaltecem ainda mais a capacidade 

administrativa dos nobres varões43 que o criaram, pois foi do intenso e intensivo trabalho 

levado a termo nos dez primeiros anos que resultou toda uma linha de ação que pode ser 

observada nas décadas que se seguiram. 

O estabelecimento do horário de funcionamento não implicou em abertura do 

Gabinete. Ao longo do ano de 1837, e mesmo antes da solene fundação em 14 de maio, 

a Diretoria empenhou-se em equipar a Instituição, tanto de mobiliário quanto do mate-

rial bibliográfi co, desejava abrir as portas já com acervo disponível aos usuários. Em rela-

tório delibera que “instava que se mandasse subscrever, ao menos, alguns periódicos da 

36 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO, op. cit., 17 jun. 1839. 
37 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO, op. cit., 25 nov. 1839.
38 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO, op. cit., 25 nov. 1839.
39 MONTÓRO, op. cit., 1880, p. 407. 
40 Loc. cit. 
41 MONTÓRO, 1856 apud TAVARES, op. cit., 1970, pp. 32-33.
42 MONTÓRO, op. cit., 1880, p. 407.
43 MONTÓRO, op. cit., 1880, p. 402.
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Europa, a tempo de poderem estar aqui quando se abrisse o Estabelecimento”44. O quadro 

abaixo ilustra o fl uxo dessa atividade, além de deixar evidentes as prioridades do idioma:

Quadro 1: Orçamento para junho a dezembro de 1837

EMPREGO VALOR %

Compra de livros no Rio de Janeiro 600$000 7,5

[Compra de livros] em Portugal e Europa 3,000$000 37,5

[Compra de livros] no Rio de Janeiro p. livros estrangeiros 300$000 3,75

[Compra de livros] na Europa [para livros estrangeiros] 1,700$000 21,25

Estantes 600$000 7,5

Mobília 400$000 5,0

Estatutos e impressão 240$000 3,0

Timbre, Apolise e Sello 220$000 2,75

Extraordinarios 100$000 1,25

Saldo que servira pª occorrer ás despezas ordinarias 840$000 10,5

Soma 8,000$000 100

Fonte: GPL. Actas..., 4 jul. 1837

Por esse orçamento é possível constatar que 70% da verba, ou seja, 5,600$000 foram 

destinados à compra de livros. De acordo com outros detalhes que virão a seguir, “livros 

estrangeiros” signifi cavam livros em outros idiomas e não simplesmente editados em 

outros países. Para esses foram destinados 25% do total da verba. Para os livros em portu-

guês ou traduzidos a verba foi maior, isto é, 45%, o que denota a aplicação dos critérios de 

seleção para a formação do acervo que no mês seguinte formalizariam. 

Somente em 22 de janeiro de 1838, porém, foi deliberada a abertura do Gabinete, mas 

só para acionistas. Não foi localizada, contudo, nenhuma menção à data de abertura 

para subscritores. A leitura dos livros e periódicos do Gabinete – como era lugar-comum 

em seus congêneres – foi franqueada a ambos perante o pagamento de quantia que 

variava. De acordo com os Estatutos do Gabinete de 1841, o acionista poderia requerer 

a ação por si ou ser apresentado por outro. Era condição sine qua non ser português e 

deveria pagar a quantia de “3$000 rs. por semestre, nos mezes de Janeiro e Julho de 

44 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Relatório..., op. cit., p. 9.
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cada anno”45. Já os subscritores poderiam ser “pessoas de um e outro sexo, e de qualquer 

nacionalidade”. Para ser admitido necessitava ser proposto por um acionista e aprovado 

pela Diretoria e poderiam subscrever “por três, seis, ou doze mezes, pagando no 1.º caso 

4$000rs, no 2.º 7$000 e no 3.º 12$000rs adiantados”46. Ambos deveriam “sêr bem mori-

gerado e de occupação honesta”47 e estava facultado o acesso aos livros da biblioteca e a 

leitura de periódicos. Note-se que o valor pago pelo acionista é inferior ao do subscritor, 

contudo o primeiro tinha o dever de “tomar e possuir uma ou mais acções, pagando seu 

valor como a Directoria determinar”48 – ainda segundo o mesmo Estatuto.

É inquestionável que o Gabinete surgiu como uma associação para reunir portugueses 

– na fi gura desses acionistas e subscritores – e representou um espaço de sociabilidade 

importante para esse grupo. Não pode, contudo, deixar de ser considerado que para as 

primeiras gerações que o freqüentaram e administraram o objetivo primordial era sua fun-

ção como uma biblioteca portuguesa na corte do Rio de Janeiro. 

Em busca do perfi l do público-leitor do GPL

Não obstante o estabelecimento das 

classes dos freqüentadores em acionistas e 

subscritores, pairam algumas questões: Qual 

o perfi l dos leitores do Gabinete Português 

de Leitura no Rio de Janeiro entre os anos 

de 1837 a 1847? O que liam? Liam em casa 

e/ou na própria Instituição? Que tipo de 

usuários eram essas pessoas? Buscavam lei-

tura de formação e/ou leitura de fruição e 

lazer? Quais foram os livros mais lidos? 

Essas são algumas das várias inquirições 

que nos fi zemos ao longo dessa pesquisa, 

porém, para poucas delas encontramos res-

posta. A imagem do plácido leitor estam-

pado no selo do Gabinete (Ilustração 1) 

encanta e aguça a curiosidade. Nela, velado 

45 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Estatutos... 1841, p. 5.
46 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Estatutos... 1841, p. 15.
47 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Estatutos... 1841, loc. cit. 
48 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Estatutos... 1841, loc. cit. 

Ilustração 1. Timbre para as apólices. Seu desenho 
foi oferecido gratuitamente ao Gabinete por M. 
Bollanger em 14 de junho de 1837.
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pelo busto de Camões, ele lê confortavelmente um livro apoiado num porta-livro de 

madeira, sob uma mesa guarnecida de luz, penas para as possíveis notas e ao fundo uma 

estante com alguns volumes. O leitor representado é jovem, veste-se de forma elegante, 

pousa delicadamente uma das mãos sobre o livro e a outra sobre a perna direita – solene-

mente lê. Para nós, ele é a representação de uma geração de acionistas e subscritores que 

passaram pelo RGPL e contribuíram sobremaneira para seu crescimento.

Pela leitura e análise das Atas e Relatórios do RGPL que tivemos oportunidade de com-

pulsar, identifi camos quatro fases que caracterizam a seleção do acervo, a saber: 

Quadro 2: Fases de seleção

FASE DE SELEÇÃO PERÍODO

1.ª 1837-1847

2.ª 1847-1874 

3.ª 1874-1887

4.ª 1887-1937

Fonte: GPL. Atas... 1837-1937

Essas “fases” na realidade refl etem outra variação, isto é, do público-leitor do Gabinete. 

Por exemplo, se num primeiro momento a seleção e aquisição de obras e a assinatura de 

periódicos em língua francesa não gerava problemas, em outro momento isso aconte-

ceu, como ilustrado num relatório de 1861. Nele o relator, além de confi rmar a primazia 

do romance como predileção entre os leitores, afi rma que havia um pequeno número de 

acionistas que os procuravam na língua original, e diante da difi culdade de aquisição de 

obras traduzidas para o português, a diretoria deliberou que o correspondente na Europa 

passasse a comprar obras em espanhol para atender aos demais leitores49. 

Outro fator de mudança no perfi l do público leitor foi a expansão das classes dos subs-

critores à medida que a Instituição foi se sedimentando, prova disso é que já nos idos de 

1842 “era honra no commercio pertencer-se ao Gabinete”50. Perquirindo as informações 

cotejadas nos Relatórios e Atas, verifi camos que a Diretoria estava atenta ao perfi l dos 

usuários do acervo que foi mudando com o passar dos decênios, pois

49 Cf. GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Relatório. Rio de Janeiro, Typographia 
Perseverença, 1874, p. 7. 

50 BARROS MARTINS, A. A. de. Esboço histórico do Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Typ. Do “Jornal do Commercio” de Rodrigues & C., 1901, p. 26.
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[...] as successivas emigrações de Portugal desde 1842, haviam trazido para o Rio de Janeiro 

moços com applicação á nova litteratura, que desejavam a reforma das collecções da Bibliotheca 

e mais alargamento do circulo de infl uencias que até então haviam gerido a instituição.51

A primeira fase de público-leitor é representada justamente por portugueses liberais, 

egressos das academias de Direito e Medicina, sobretudo de Coimbra. Carlos Malheiro 

Dias, em discurso proferido na sessão comemorativa do 347.º aniversário da morte de 

Camões, afi rmou que “destacava-se, entre os muitos emigrados que os navios à vela trans-

portavam para o Rio de Janeiro, um grupo de antigos escolares de Coimbra, bacharéis em 

Direito, homens das Leis [...]”52. 

Assim, para compreendermos o perfi l do público do Gabinete nesses primeiros anos, 

é imperioso voltarmos o olhar a Portugal a fi m de analisar qual formação que esses emi-

grantes tinham em seu país de origem. Afi nal, foram esses portugueses “comprometidos 

com suas lutas íntimas de oposição aos privilégios, buscando a liberdade, e pregando a 

igualdade e a fraternidade”53, os primeiros leitores da Instituição.

Entender o estofo cultural e acadêmico desse grupo de emigrantes é importante 

para desfazer uma imagem obnubilada por alguns equívocos. Ainda está amalgamada 

no “inconsciente coletivo” do brasileiro – sobretudo – uma representação do português 

inculto que veio para o Brasil para integrar as lavras comerciais e, posteriormente, subs-

tituir mão-de-obra escrava. Não desconsideramos que tenha havido esse fl uxo, contudo, 

com base na literatura observamos que houve também outro tipo de emigrante.

Em Portugal desde o início do século XIX já havia iniciativas para a dinamização da lei-

tura e fi xação do público leitor. Nessa seara, “a par dos textos originais proliferam as tradu-

ções de obras estrangeiras” e com o objetivo de conquistar o leitor “organizam-se colec-

ções literárias”54. Devido ao valor dos livros, a leitura pública foi “incentivada com a criação 

dos gabinetes de leitura, e posteriormente com o aparecimento das bibliotecas públicas e 

a instituição das bibliotecas populares”55. E ainda, somando-se às ações governamentais, 

os acadêmicos de Coimbra participaram de um processo cujo objetivo era que o “gosto da 

leitura se tornasse extensível a um público mais alargado”56.

51 MONTORO, op. cit., 1880, p. 409.
52 DIAS, Carlos Malheiro Dias. Discurso. In: GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA. Sessão commerativa do 347.º 

Anniversario da Morte de Camões e do 90.º Anniversario da Fundação do Gabinete. Rio de Janeiro, 1927, p. 6.
53 MARTINS, op. cit., 1990, p. 43.
54 RIBEIRO, Maria Manuela Tavares. Livros e leituras no século XIX. Revista de História das Idéias, Coimbra, v. 

20, 1999, p. 191.
55 RIBEIRO, loc. cit. 
56 RIBEIRO, op. cit., 1999, p. 192.
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Dessa maneira, em solo conimbricense, o movimento em prol da leitura foi grande e 

o apoio dos jovens acadêmicos foi fundamental. Em 1821 surge a Sociedade Tradutora e 

Encarregada do Melhoramento da Arte de Imprimir e de Encadernar, formada por Francisco 

Luís Gouveia Pimenta, Leonel Tavares Cabral, Joaquim Alves Maria Sinval (bacharéis em 

direito), Inácio António da Fonseca Benevides, Joaquim José Fernandes (bacharéis em 

medicina) e João Aleixo Pais (bacharel em cânones). Ribeiro conclui que, “mesmo não 

tendo concretizado estes objectivos, o apoio destes jovens da Universidade de Coimbra 

ao movimento da leitura foi signifi cativo”57.

Ainda a despeito da infl uência que traziam consigo, Guedes afi rma que: 

só a popularidade dos gabinetes de leitura em Portugal pode explicar, parece-nos, que 

aqueles dois portugueses [Francisco Eduardo Alves Viana e José Marcelino da Rocha Cabral] 

tenham escolhido aquela designação para a novel instituição.58

Na literatura consultada foram raros os textos encontrados que tratassem de modo sis-

temático o fl uxo e características dos emigrantes das décadas de 1830 e 1840. Por isso, 
o artigo Ler, escrever e contar na emigração oitocentista do Dr. Jorge Fernandes Alves, da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nos serviu de panacéia, porque fornece 

alguns detalhes a respeito desse assunto. Segundo o autor:

[...] no movimento migratório que anualmente saía de Portugal, particularmente no dis-

trito do Porto (aquele cujas características aprofundei), é possível detectar entre 1836 e 1880, 

várias especialidades profi ssionais que só se compreendem com um apreciável nível de alfabetiza-

ção, ou mesmo formação mais elevada. Desde logo os profi ssionais ligados ao comércio, para 

quem não bastavam as primeiras letras, exigindo-se-lhes a escrita comercial com os forma-

lismos inerentes a exigirem pelo menos habilitação prática adquirida em estabelecimentos 

comerciais [...]. Mas os cirurgiões da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, que (tal como os de 

Lisboa) em Portugal eram preteridos nas nomeações face aos médicos da Universidade de 

Coimbra, tendo portanto na emigração para o Brasil uma importante saída de profi ssional.59

Essas palavras contribuem para endossar o perfi l desses portugueses que chegaram aos 

portos brasileiros. Como se observa, vinham munidos de uma formação acurada e, como 

57 RIBEIRO, op. cit., 1999, p. 192.
58 GUEDES, Fernando. O livro e a leitura em Portugal: subsídios para a sua história, séculos XVIII-XIX. Lisboa; 

São Paulo: Verbo, 1987, p. 171. 
59 ALVES, Jorge Fernandes. Ler, escrever e contar na emigração oitocentista. Revista de História das Idéias, 

Coimbra, v. 20, 1999, p. 294, grifo nosso. 
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vimos, infl uenciados do clima cultural que Portugal com esforço tentava dinamizar. O 

autor ainda apresenta outro tipo de emigrado: médicos formados no Porto. E, além desse, 

o comerciante que possuía uma formação além das primeiras letras. 

Continuando seu artigo, o professor José Fernandes expõe que alguns dos jovens que 

emigravam vinham sem profi ssão. Porém, possuíam uma “formação escolar que muitas 

vezes ultrapassava as competências primárias do saber ler, escrever e contar” e quando 

chegavam aqui – tomados de ambições literárias – se “dedicavam ao jornalismo ou às 

belas-letras, particularmente a poesia”60.

Anos antes, em estudo pioneiro sobre a história do Gabinete, Montóro informa que “não 

foram só trabalhadores do Minho e da Beira que acudiram ao novo estado”61, isto é, ao 

Rio de Janeiro nos anos 30 do século dezenove. O mesmo autor conclui sua ponderação 

descrevendo que:

[...] entre os emigrantes houve homens como os illustres jurisconsultos José Marcelino da 

Rocha Cabral, Antonio José Coelho Lousada, Francisco Freire de Carvalho, Tiburcio Caetano 

Craveiro, Caetano Alberto Soares, Bernardo Ribeiro de Carvalho, Adolpho Manoel Victorino 

da Costa e outros não menos honrados e distinctos, que reuniam ás virtudes civicas a vasti-

dão do saber, as largas aspirações do espirito e fé robusta no progresso.62

Como se nota, o autor elencou vários nomes do rol dos fundadores do RGPL e fez abso-

luta questão em ressaltar as qualidades intelectuais destes, como se observa em todo seu 

discurso. A citação ainda é válida porque reforça a idéia de outras classes que afl uíram na 

emigração63. 

Na análise sobre os emigrantes vindos do norte de Portugal, Alves acredita que essa 

emigração “incluía um componente relativamente importante de ‘letrados’ cujas qualifi -

cações seriam consideradas supérfl uas numa sociedade rural e rotineira”64. Não obstante, 

essa mesma sociedade pregava que o imigrante deveria ter preparação escolar antes da 

vinda para o Brasil65 para facilitar a absorção no mercado de trabalho. 

A diretoria do Gabinete não descurou da necessidade do público que afl uiria ao acervo. 

Fato revelado pelas palavras impressas no Relatório de 1837: “tractamos de reunir, quanto 

60 ALVES, op. cit., 1999, p. 294.
61 MONTÓRO, op. cit., 1880, p. 401.
62 MONTÓRO, loc. cit. 
63 Desse grupo houve quem assistisse e incentivasse anos mais tarde a fundação da Caixa de Socorros 

D. Pedro V e do Liceu Literário Português.
64 ALVES, op. cit., 1999, p. 296.
65 Cf. ALVES, loc. cit. 
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possivel, elementos de instrucção geral, tendo, comtudo, particularmente em vista as 

classes de leitores, que provavelmente há de concorrer ao Gabinete”66. A esse respeito, 

Shapochinik, ao considerar que, “para satisfazer as necessidades mais imediatas desses 

leitores, provavelmente constituído por estudantes e comerciantes em ascensão, foram 

adquiridas obras contemporâneas”67, ilustra com outros elementos os leitores potenciais 

da Instituição e a atenção do grupo fundador em atendê-los. Para Alves, essa atenção da 

diretoria é um refl exo do “grande esforço dos emigrantes portugueses no Brasil em busca 

da ilustração própria e alheia”68; essa característica certamente contribuiu para que anos 

depois o Gabinete fosse um dos motores para a fundação do Liceu Literário Português. 

Como vimos, havia entre as falanges de emigrantes muitos jovens e não faltou atenção 

à formação desses também. Por essas considerações apresentadas, é imprescindível que 

fi que patente que não ousamos afi rmar que o público do Gabinete era formado essencial-

mente de letrados. Contudo, os dados colhidos nos catálogos levam-nos a acreditar que 

representavam maioria. 

Por uma breve análise nos catálogos do Gabinete observamos assinaturas de periódi-

cos portugueses e ingleses cujo assunto era o comércio e a indústria. Houve ainda uma 

preocupação com obras de referência, sobretudo dicionários. Como será mais detalhado 

adiante, há presença maciça de romances entres os títulos mais avultados no acervo. Esses 

dados nos levam a confi rmar que José Marcelino da Rocha Cabral, João Joaquim Pestana 

e José de Almeida e Silva, responsáveis pela seleção do acervo, tinham em foco o público 

que utilizava o acervo tanto em suas necessidades profi ssionais, no caso dos periódicos e 

outras obras técnicas, quanto para o lazer, referindo-nos aos romances. 

Os relatos nas Atas nos revelaram que os leitores do RGPL – que num primeiro momento 

foi composto apenas por acionistas – estavam muito interessados na leitura de periódicos, 

sobretudo comerciais, de várias praças do Império e da Europa. Os exemplos são inúme-

ros, todavia, podem-se citar alguns que consideramos representativos, no que refere à 

formação e os interesses dos usuários do RGPL. Em 22 de Janeiro de 1838, o tesoureiro 

foi autorizado a assinar “hum jornal Commercial em cada huã das principais Provincias 

do Imperio”69. Em maio do mesmo ano, tendo em vista a problemas com a importação 

de algumas folhas de Lisboa, o acionista António Ferreira Brandão ofereceu para uso do 

Gabinete “o Periódico Nacional de que [era] assignante”70 até que a situação se normali-

66 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Estatutos... 1841, p. 6.
67 SCHAPOCHNIK, op. cit., 1999, p. 106.
68 ALVES, op. cit., 1999, p. 301.
69 Op. cit., 22 jan. 1838.
70 Op. cit., 21maio 1838.
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zasse. Contudo, não eram só títulos comerciais e políticos. Em 18 de novembro de 1839 

a diretoria encaminhou uma carta ao agente em Lisboa, Thomas José Pereira Lima; nela, 

dentre outros assuntos, foi enfatizado o desejo de assinar o Archivo Theatral, e cobrava os 

seis primeiros números do Universo Pittoresco, pois só haviam recebido o número 771.

A procura por notícias era muito grande entre os leitores do Gabinete. O Tesoureiro Luís 

Miguel Afonso declarou na Sessão da Diretoria que os acionistas que fi caram sabendo da 

chegada de periódicos de Lisboa e da Inglaterra “mostravão grande desejo de ler essas 

folhas”72. Outro exemplo, a cópia de uma carta transcrita no Livro do Copiador destinada a 

Thomas José Pereira Lima, agente do Gabinete em Lisboa, revela aspectos desse público:

[...] enquanto a falta de periodicos pelos navios estrangeiros que os não trouxerão bem 

se vio que alguma coiza sobrenatural teria dado occasião a esta falta, porem a Directoria 

espera que Vsª alem de Corretor dos despachos em quem confi ou se previna pelo meio que 

mais bem se lhe prorcionar afi m de lhe não escapar occasião alguma taes remessas, e ainda 

quando hajão de sahir este porto, duas ou mais embarcações no mesmo dia, repetir em 

todas as remessas de periodicos, para evitar a esta administração o desgosto de dar satisfações 

a tantos concorrentes que no acto da chegada de navios procurão as noticias recebendo grande 

descontentamto quando as não alcanção, e toda a despeza extraordinaria q neste objecto fi zer 

a Directoria lhe leva a em conta.73

É factível supor que dentre esses que esperavam ansiosos, estavam os leitores das folhas 

comerciais e literárias. Enquanto os primeiros buscavam as notícias atualizadas no âmbito 

comercial para seus negócios aqui e fora, os últimos queriam informações sobre os últi-

mos impressos vindas à luz nas tipografi as européias.

Outro dado que confi rma a ilustração do público que concorria ao Gabinete é o grande 

número de livros em francês. Parece um indicador, numa época em que o número de anal-

fabetos tanto no Brasil quanto em Portugal era considerável, o fato de assinarem perió-

dicos ingleses e franceses; tal facto revela que os leitores eram indivíduos pertencentes a 

uma plêiade que teve educação acadêmica, ou ex alunos de liceus. 

A exemplo dos doutores Tânia Bessone e Nelson Schapochinik, que compilaram dados 

referentes ao idioma e assunto no Catálogo do Real Gabinete de 1858, tomamos como 

universo de análise a edição de 1844. O escrutínio dessa publicação revelou o seguinte 

panorama:

71 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Livro do Copiador, 18 nov. 1839.
72 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Actas ... 20 nov. 1837.
73 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Livro do Copiador,18 nov. 1839, grifo nosso. 
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Quadro 3: Relação de idioma com números de publicação

IDIOMA N.º

Português 1474

Francês 1234

Inglês 77

 Fonte: GPL. Catalogo.... 1844.

Quadro 4: Relação de assuntos mais representativos e número de títulos

ASSUNTO N.º

Novellas 421

Litteratura 312

Historia 296

Poesia 181

Politica 109

Theologia e Culto 98

Medicina 68

Viagens 67

Direito 61

Theatro 61

Commercio 41

Fonte: GPL. Catalogo.... 1844. 

Embora o século XIX ainda estivesse sob a infl uência da língua francesa, acreditamos 

que a escolha por esse idioma refl etia as características dos usuários, para os quais não era 

barreira. Além, é claro, “das defi ciências do mercado editorial luso-brasileiro e a preocupa-

ção em cobrir um amplo espectro de temas impunham, necessariamente, a aquisição de 

obras editadas em outro idioma”74. No que tange à relação assunto/idioma notamos – não 

74 SCHAPOCHNIK, op. cit., 1999, p. 122.
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sem curiosidade – que as Novellas eram compostas de 406 obras em língua portuguesa e 

doze em língua francesa. Já em Litteratura prevalecia o francês, com 157 obras, e o portu-

guês, com 126. A primazia da língua dos Lusíadas também era vista na História, com 191 

itens e no verbo de Voltaire, com 98. 

Em âmbito português, Rebelo conclui que:

[...] apesar dos objectivos sociais que algumas destas instituições [Gabinetes de Leitura] 

assumiam, os gabinetes eram considerados como instituições de leitura destinadas essen-

cialmente à burguesia, pelo que difi cilmente poderiam servir um público mais humilde que, 

embora ávido de leitura, não possuía o estatuto nem os recursos necessários para nele se 

poder integrar.75

 

Ainda na ambiência lusitana, Ribeiro afi rma que “o aluguer tornava-se apesar de tudo 

bem mais acessível do que a aquisição de uma obra”76 e destaca que, mesmo assim, “nem 

todos os sectores sociais podiam pagar a assinatura mensal de um gabinete de leitura”77. 

Já no que respeita ao público leitor, a autora afi rma que era restrito a uma pequena bur-

guesia composta de intelectuais, políticos e outros letrados78.

Carlos Montóro nos fornece um pouco mais detalhes, até porque foi testemunha da 

época relatada. Ao tratar da década de 40 do século XIX, ele conta que:

[...] No seio das classes ilustradas da nação brasileira, também era geral o apreço a esta 

instituição, e bastará apontar entre os vultos ilustres que a protegeram, o grande estadista, 

Ministro da Justiça na Regência de Araújo Lima, Bernardo Pereira Vasconcelos. Não era raro 

ver subir aquele que era alma de muitas situações políticas, as escadas, para ele tão difíceis, 

do estabelecimento, vir consultar as suas colecções e praticar com os empregados, dos pro-

gressos da instituição, que prezava como sua.79

A memória de Montóro ainda revela que não só o português, pelos idos dos anos 40, 

aumentava a freqüentação no Gabinete, mas também o brasileiro. E estes, como vimos, 

pertenceriam à categoria de subscritor. Observa-se que além de um status quo e das pos-

75 REBELO, Carlos Alberto. As instituições de leitura. In: ____. A difusão da leitura pública: as bibliotecas popu-
lares, 1870-1910. Porto: Campo das Letras, 2002, p. 78. 

76 RIBEIRO, op. cit., 1999, p. 195.
77 RIBEIRO, loc. cit. 
78 Cf. RIBEIRO, op. cit., 1999.
79 MONTORO, 1856 apud TAVARES, op. cit., 1977, pp. 32-33.
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sibilidades simbólicas de pertencer a esse ícone da cultura lusitana, certamente que havia 

o interesse pelas obras que já lotavam as estantes do GPL80. 

Houve ainda um público que passou despercebido por Barros Martins81, Taborda82 

e Tavares83: as mulheres. Ana Luisa Martins84, ao tratar dos Gabinetes de Leitura em São 

Paulo, tece alguns comentários a respeito do público leitor feminino dessa instituição, mas, 

sobretudo do Gabinete de Leitura de Sorocaba. A autora paulista verifi cou que, “embora 

sócia do Gabinete e leitora em potencial, a participação da mulher naquela instituição se 

dava, sobretudo no âmbito social, organizando soirées”85, e ainda considera que “a retirada 

dos livros fosse por iniciativa das senhoras dos sócios, na sua maioria de tradicionais famí-

lias sorocabanas”86. No caso ressaltado, ocorrem dois tipos de leitoras: a sócia e a esposa 

do sócio, uma com sua participação na instituição e a outra como a possível motivadora 

pela locação do livro. 

Rosa Esteves – em seu estudo pioneiro –, ao analisar o catálogo de Mlle. Férin e de Pedro 

Bonnardel87, conjectura que “de um modo geral [...] o aluguer de livros terá servido peque-

nos/médios funcionários, e/ou suas mulheres e fi lhas”88.

Manuela Domingos, tanto com base nas análises propostas por Esteves quanto no 

estudo da iconografi a da época, considera que houve um provável público feminino 

que alugava os livros. A mesma autoria sugere que, se poucos homens sabiam ler, muito 

menos as mulheres89. Ribeiro conclui – com base nos anúncios de jornais portugueses – 

que haveria um publico leitor feminino90. 

Enfi m, o fato é que alguns autores consideraram as mulheres como leitoras dos 

Gabinetes, contudo faltou-lhes a ditosa ventura de encontrar nomes. Em nossa investiga-

ção fomos privilegiados por esses pormenores. 

80 Cf. SCHAPOCHNIK, 1999, p. 108.
81 BARROS MARTINS, op. cit., 1901, 1913.
82 Cf. TABORDA, op. cit., 1937. 
83 Cf. TAVARES, op. cit., 1977.
84 MARTINS, op. cit., 1999.
85 MARTINS, op. cit., p. 288.
86 MARTINS, loc. cit. 
87 A chamada Casa Bonnardel foi o primeiro gabinete fundado em Portugal entre os anos de 1814-1815. 

O Cabinet de lecture de la Librairie Belge et Française “terá tido a sua origem, em 1839, na Rua Nova do 
Carmo, por Mademoiselle Férin.” ESTEVES, Rosa. Gabinetes de Leitura em Portugal no séc. XIX : 1815-
1853. Rev. da Universidade de Aveiro, v. I, 1984, p. 224, grifo nosso.

88 ESTEVES, 1984, p. 234, grifo nosso.
89 DOMINGOS, Manuela D. O público dos Gabinetes de Leitura. In: Estudos de sociologia da cultura: livros e 

leitures do século XIX. Lisboa: Instituto Porturguês de Ensino à Distância: Centro de Estudos de História e 
Cultura Portuguesa, 1985. (Colecção Temas de Cultura Portuguesa, n.º 10), p. 170.

90 RIBEIRO, op. cit., 1999, p. 195.
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Na reconstrução do público leitor do RGPL dos primeiros anos de sua fundação, locali-

zamos nas atas dos anos 30 a presença feminina. Se no caso acima há detalhes que favore-

ceram a autora a chegar a suas conclusões, os dados que compulsamos só nos permitem 

apresentá-los sem ousar inferências.

A primeira menção ao caso está relatada na Ata de 29 de Julho de 1839: “O Senhor 

Claudio Joze da Silva propôs pª Subscriptora a Senhora D. Carolina de Noronha Torrezão, 

e não se havendo ainda deliberado, se o secço feminino deveria ser admitido, fi cou nesta 

parte por decidir a proposta”91. 

Essa proposta deve ter reverberado entre os presentes, uma vez que não havia prece-

dente – a crer pelo conteúdo das Atas pesquisado. Contudo, como um aspecto revelador 

da disposição da diretoria, não houve pronta recusa, antes decidiram ponderar em con-

junto com o Conselho Deliberativo. Perscrutamos as atas do conselho, mas não houve 

menção à nova postulação. 

Quatorze dias depois, a 15 de Agosto, a diretoria coloca a questão em votação: “Pondo-se 

em deliberação se poderão ser admittidas a Subscrever no Gabinete, pessoas do Secço 

feminino, depois de algumas observacoes venceu-se que sim, por unanimidade”92. Assim 

D. Carolina de Noronha Torrezão93 tornou-se a primeira mulher subscritora do RGPL. Pela 

análise dos discursos contidos nas Atas notamos que a expressão “por unanimidade” só 

era usada pelos relatores quando a questão em votação tinha uma conotação muito séria 

e digna de maior apreciação. A proposta apresentada à Diretoria merece atenção igual-

mente porque esta senhora poderia ter acesso aos livros através de outros subscritores ou 

acionistas – pois “nada nos garante que estes não emprestassem os livros dali retirados”94. 

Entretanto a sra. Noronha Torrezão preferiu ela mesma ser responsável por seus emprésti-

mos, tornando-se subscritora.

Por essas informações e outras subseqüentes que colhemos, não há como saber se esta 

senhora freqüentou o Gabinete como leitora ou se ocasionalmente alugava os livros de 

seu interesse. Não constam ainda nas Atas outros nomes de mulheres que foram propos-

tas como subscritoras. Todavia, quase que por serendipidade localizamos cinco listas – que 

seguem como nosso objeto de pesquisa em outro projeto – que arrolam livros empresta-

dos. Essas listagens foram compiladas pelo “Guarda da Biblioteca”, funcionário responsável 

91 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Actas ... 29 jul. 1839.
92 GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Actas ... 15 ago. 1839.
93 Até o momento que fi nalizamos essa pesquisa não havíamos encontrado detalhes biográfi cos sobre 

ambos, acionista proponente e subscritora.
94 Cf. AUGUSTI, Valéria. Literatura prescritiva, público leitor e práticas de leitura em bibliotecas do Rio de 

Janeiro do século XIX. Leitura, teoria & prática, Campinas, n. 32, p. 16, dez. 1998. 
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por um trabalho administrativo no âmbito acervo95. Este funcionário atendia aos consu-

lentes, localizava os livros nas estantes e recebia os formulários de pedidos. Segundo as 

normas de uso da biblioteca impressas no Catálogo de 1844, o sócio ou acionista desejoso 

de locar uma obra deveria preencher um formulário. É possível que essas listagens tenham 

sido compostas com base nesse formulário que deveria fi car no Gabinete até o retorno da 

obra96. 

Esses documentos de “prestação de contas” permitem uma série de abordagens e aná-

lises quanto às leituras e interesses dos sócios. Nesse artigo, vamos nos ater apenas à 

presença de mulheres na Relação das obras fora do Gabinete com recibos dos Snrs Socios e 

Subscriptores na occasião do Balanço, composta por Manoel Pereira de Carvalho, em julho, 

1845. Essa é a listagem mais completa, pois além de apresentar o nome da pessoa que reti-

rou o livro indica o título – estes de forma abreviada ou como eram conhecidos popular-

mente. Por ela soubemos que Raquel Maria Cordeiro alugou o best-seller da época, Corina, 

da Mme. de Staël-Holstein; já D. Maria Luísa de Portugal preferiu outro sucesso de então, 

As aventuras de Estevão Gonçalves, de La Sage; Nina Rosa T. dos Santos retirou o 5.º e o 6.º 

volumes do Cours de Littérature Française, de Villemain; D. Carolina Sergio Velloso tomou 

em empréstimo O Fantasma Branco. A preferência de Camille Trinocq foi pela Geographia 

Universal, de Adrien Balbi e Rita Clara de Araújo, Condessa de Sarapuí, locou o famoso 

romance daqueles dias, Nossa Sra. de Pariz, de Victor Hugo.

A lista Obras que se acham fora com bilhetes, feita por Francisco de Paula Cunha, em abril 

de 1842, só relaciona nomes dos sócios e o número de tombo das obras. Nela localizamos 

as senhoras Ana Joaquina de Oliveira e Silva e Raquel Maria Cardoso dos Santos. 

Os títulos lidos por essas subscritoras confi rmam o perfi l do período, ou seja, romances, 

no caso traduzidos da língua francesa. Contudo, contrariando um pouco o tipo de leitura 

“prevista” para esse tipo de público, há dois livros técnicos, um de geografi a e outro de 

literatura, este na língua original.

Diante do exposto nas linhas acima podemos propor o seguinte quadro ilustrando o 

público do GPL:

95 Cf. GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Estatutos... 1841.
96 Cf. GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA NO RIO DE JANEIRO. Catalogo... 1844.
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Quadro 4: Público do GPL, 1837-1847*

1837-1840 1840-1847

 Médicos Médicos

Advogados Advogados 

Comerciantes Comerciantes

Professores

Estudantes

Intelectuais

 Fonte: o autor.

* É imprescindível esclarecer que os dados apresentados nesse quadro não são em absoluto conclusivos; 
merecem um estudo ainda mais acurado. Sua apresentação, contudo, tem o objetivo de submeter a 

apreciação e considerações de outros pesquisadores mais abalizados no tema.

Barros Martins conta que a partir de 1842 quando o RGPL já estava na Rua da Quitanda 

n.º 55 “a mocidade começou a dar-se ao estudo das lettras [...]”97. A mudança deve ter con-

tribuído para o aumento dos freqüentadores. Nesta rua, na primeira metade do século 

XIX, funcionou o Hotel Horácio, “preferido dos artistas de teatro vindos de Lisboa”98, e no 

mesmo ano que o Gabinete, foi o primeiro endereço dos Irmãos Laemmert, recém che-

gados da Europa99. Na Rua da Quitanda ainda esteve situada a British Subscription Library.

As informações fornecidas por Barros Martins abrem processo para uma nova fase do 

RGPL no que tange aos seus freqüentadores. Aos poucos a Instituição foi se fi rmando 

como espaço de sociabilidade, além de “responsável pela intensifi cação de laços afetivos, 

políticos e profi ssionais entre seus freqüentadores”100. Sua coleção estendeu-se a outros 

consulentes ávidos e desejosos do que se produzia de novo tanto no país, como principal-

mente em solo europeu. Lá encontravam periódicos das principais praças da Europa e da 

América Latina e livros recém lançados aqui e além mar; o perfi l do acervo nesse período 

é moderno e aos poucos adere ao perfi l enciclopedista. Os selecionadores do Gabinete 

acompanharam as demandas de um público leitor que mudava e agregava-se àquele ini-

cial, mas isso será discutido em outra pesquisa.

97 BARROS MARTINS, op. cit., 1901, p. 26.
98 GERSON, Brasil. História das Ruas do Rio. 5.ª ed., rev. ampl. Rio de Janeiro: Lacerda, 2000, p. 78.
99 Loc. cit. 
100 FERREIRA, 1999, p. 103.
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À guisa de conclusão

Pela pesquisa empreendida podemos identifi car que o perfi l dos leitores estava estri-

tamente ligado aos interesses que a colônia no Rio de Janeiro tinha em relação ao letra-

mento em expansão na Europa. Conforme foi verifi cado na análise procedida junto ao 

catálogo de 1844, o perfi l de suas leituras no âmbito bibliográfi co volta-se para a leitura 

de romances. Na leitura de periódicos buscavam, sobretudo, os comerciais, das praças de 

Lisboa e Porto, sem, contudo, perderem de vista o mercado interno. A presença de mulhe-

res representou uma grande surpresa, pois não localizamos informações semelhantes a 

respeito de outros Gabinetes do período. 

A elaboração de uma política de seleção do acervo, aliada ao interesse e características 

do leitor, foi determinante para a evolução da coleção. Sem dúvida, a atenção da direto-

ria do Gabinete Português de Leitura nesse assunto foi gratulada ao correr dos decênios 

quando a pequena biblioteca nascida na Rua Direita, n.º 20 se transformou por antonomá-

sia na Biblioteca Portuguesa do Brasil e em metáfora de um verdadeiro “Palácio do Livro”101.

101 SCHAPOCHNIK, op. cit., 1999, p. 114.
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Tipografi a Cácima: a propósito dos cadernos 
e fascículos que aí se imprimiram*

Patrícia de Jesus Palma**

A Tipografi a Cácima, situada em Faro, deu à estampa, entre outros, cinco conhecidos 

fascículos intitulados Poesia 61, que viriam a constituir-se como marco de um dos impor-

tantes caminhos da poesia portuguesa do século XX. 

Como surgem aqui editados estes e outros folhetos de autores como António Ramos 

Rosa, E. M. Melo e Castro, Maria Teresa Horta, Casimiro de Brito, Luiza Neto Jorge ou Fiama 

Hasse Pais Brandão, entre tantos outros? É esta questão que tentaremos deslindar, ten-

tando perceber as condições de criação e de produção que se conjugaram nas décadas 

de 50 e 60 na província, trazendo a lume marcantes textos como os já referidos ou os 

Cadernos do Meio-Dia e colecções como «A Palavra» ou ainda «Silex».

Os anos 50 e 60 foram, como sabemos, anos de tensões e de confl itos políticos que, pro-

gressivamente, minaram o Estado Novo. No plano internacional, o regime sofreu a pres-

são da União Indiana sobre Goa, a pressão da Organização das Nações Unidas a respeito 

das colónias, a crispação com o Brasil e a Argentina, devido às acções desenvolvidas por 

Humberto Delgado e Henrique Galvão. No plano nacional, sentiu o exacerbar dos oposicio-

nistas com a candidatura de Humberto Delgado às eleições presidenciais de 1958, o qual, 

embora tivesse saído vencido nas urnas, manteve a sua acção opositora ao regime, ten-

tando estabelecer contactos com outros países no sentido de atrair as atenções para a situ-

ação portuguesa. Por outro lado, verifi cou-se a tomada do navio Santa Maria por Henrique 

Galvão, com o objectivo de o conduzir a África, onde, libertando parte do território coloni-

zado, constituiria, com os meios adequados, um governo que fi zesse frente ao regime. Os 

planos não são totalmente concretizados, mas a acção serviu para chamar a atenção da 

comunidade internacional sobre Portugal. Em 13 de Abril de 1961, deu-se uma tentativa 

* Este artigo tem como base a dissertação de mestrado da autora, intitulada A Produção Literária Impressa no 
Algarve durante os Séculos XIX e XX, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2008, onde se encontram desenvol-
vidos aspectos complementares, tais como as biobibliografi as dos autores e tipógrafos aqui mencionados. 
Aproveito para agradecer a amabilidade dos testemunhos de Casimiro de Brito, Manuel Baptista, Teodomiro 
Neto, Mário Cácima e Maria Rita Cácima. Aos dois últimos agradeço ainda a documentação facultada.

** Doutoranda em Estudos Portugueses – História do Livro e Crítica Textual, na Universidade Nova de 
Lisboa e investigadora do CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
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de golpe de estado dirigida por Botelho Moniz. Na sequência destes acontecimentos, o 

regime não hesita em incrementar os meios que evitem situações destabilizadoras. 

Em Março de 1961, iniciaram-se os confl itos em Angola, que se estendem progressiva-

mente às restantes colónias. Salazar resiste e faz desta guerra um instrumento para unir 

internamente a pátria, através da exploração de sentimentos nacionalistas. 

Em 1965, o regime é mais uma vez abalado pela notícia do assassinato de Humberto 

Delgado, encontrado em Espanha pela polícia espanhola, acreditando-se que o General 

tivesse sido atraído a uma emboscada preparada pela PIDE.

Não obstante, a verdade é que Portugal vivia momentos de franco crescimento econó-

mico, o que, sem dúvida, promovia a estabilidade social e acautelava eventuais convulsões 

internas. A afl uência de receitas durante a II Guerra Mundial; a exportação de produtos 

estratégicos como o volfrâmio; o recebimento de divisas ao abrigo do Plano Marshal a 

fi m de se promover o desenvolvimento, nomeadamente através da produção de energia 

eléctrica e infra-estruturas de comunicação; o surgimento de novas indústrias como as 

celuloses, as novas químicas e a metalurgia; a criação de estruturas nas áreas da saúde, 

educação e justiça, são garantes de condições de estabilidade propícias ao desenvolvi-

mento económico e, por conseguinte à paz social que, embora imposta, é condição sine 

qua non para a vitalidade do governo.

Nos anos 60, os grupos monopolistas, protegidos pelo Estado, apostam em novas indús-

trias e expandem-se para as colónias com produtos relacionados com o esforço de guerra. 

Porém, estes grupos recebedores de receitas do próprio Estado vêem essa fatia diminuir 

gradualmente, devido à canalização de verbas para a guerra colonial. Esta circunstância 

leva a que o capital industrial se funda com o da banca, criando um verdadeiro monopó-

lio fi nanceiro, libertando-se assim, ainda que parcialmente, da chancelaria do Estado e 

iniciando-se o diálogo com o mercado internacional, o que ia claramente contra os desíg-

nios ofi ciais. António Oliveira Salazar terá confi denciado que: «Quero este país pobre, mas 

independente; não o quero colonizado por capital americano.»1 Este desejo acaba por ser 

pura utopia, falhada inclusivamente por responsabilidade do próprio que, numa tentativa 

de criar alianças políticas com outros países que o apoiassem na sua guerra, permite a 

entrada de capital estrangeiro, quer através de empréstimos a fi m de suportar as despesas 

bélicas, quer através da abertura do mercado português aos grupos internacionais que 

viam no país uma aposta segura, motivada pelos baixos salários, pelos preços praticados e 

pela estabilidade social aqui encontrada.

1 VIEIRA, Joaquim (coord.), «Terra em transe», in Portugal Século XX. Crónica e imagens, vol. VII, Lisboa, 
Círculo de Leitores, 1998, p. 23.
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Estas características constituem também um chamariz para a indústria turística que se 

começa a desenvolver a partir dos anos 50. Muito particularmente o Algarve torna-se uma 

zona preferencial na rota dos turistas setentrionais que procuram o Sul da Europa como 

destino. Outra via de comunicação é criada pela emigração para outros países europeus 

que continuam a empregar milhares a custos baixos; embora constitua uma baixa na força 

de produção portuguesa, a emigração signifi ca remessas importantes para o equilíbrio da 

balança comercial2. 

As palavras seguintes sintetizam bem as tensões vividas na década de 60:

Portugal vive na verdade uma série de paradoxos durante os anos 60: o desenvolvimento 

económico convive com persistentes sinais de subdesenvolvimento e desequilíbrios estru-

turais; a industrialização, criando mais e melhores empregos, não estanca a emigração; o 

proteccionismo económico coexiste com a invasão de empresas estrangeiras; apregoa-se o 

casamento económico com as colónias, mas pratica-se o acto com a Europa; o Governo opta 

pelo isolamento diplomático ao mesmo tempo que os Portugueses, mercê da emigração, 

da guerra, da TV, do turismo e das novas tendências juvenis, nunca estiveram tão abertos às 

infl uências exteriores.3

Casimiro de Brito, o principal responsável pela maioria das edições que são dadas à 

estampa na Cácima, testemunhou-nos, em entrevista, o modo como a sua vida foi resul-

tado e ilustrativa de todas estas circunstâncias. Vejamos: começou a trabalhar numa 

empresa de transformação e comercialização de frutos secos no interior do Algarve, em 

São Bartolomeu de Messines. Aqui foi convidado por uma instituição bancária e mudou-

-se para Portimão. Nos fi nais dos anos 50, é deslocado para a capital de distrito, Faro. Aí, 

Casimiro pôde testemunhar a afl uência gradual de turistas estrangeiros e portugueses ao 

Algarve, nomeadamente à praia de Faro, onde vinham passar as chamadas «férias gran-

des». Em 1967, Casimiro de Brito sentiu na pele o peso do aparelho repressor do regime 

na sequência do seu Vietname… Em nome da liberdade e, em 1968, foi transferido para 

2 Não obstante esta perspectiva optimista do estado fi nanceiro de Portugal, não se pense que toda a 
população usufruía das consequências destas condições. Franco Nogueira sublinha o desfasamento: «Na 
província, e em particular nas zonas rurais, são ainda grandes as faltas, e é ainda atrasado o ambiente 
da vida social. Poderá talvez afi rmar-se que alguns dos grandes investimentos públicos não produziram 
todos os benefícios socioeconómicos que seria lícito esperar (…)». NOGUEIRA, Franco, O Estado Novo. 
1933-1974, prefaciado por Marcelo Rebelo de Sousa, Porto, Livraria Civilização Editora, p. 408.

3 VIEIRA, Joaquim (coord.), «Terra em transe», in Portugal Século XX. Crónica e imagens, vol. VII, Lisboa, 
Círculo de Leitores, 1998, p. 23.
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a Alemanha, onde abriu uma dependência do banco 

onde trabalhava, destinado essencialmente aos emi-

grantes portugueses.

Casimiro de Brito não foi só protagonista e testemu-

nha das transformações socioeconómicas que se ope-

ravam na província. Foi também produto e criador e 

promotor de um ambiente cultural muito particular 

que se vivia em Faro, sobretudo a partir da década de 

40 com a publicação da revista Afi nidades: revista de 

cultura luso-francesa, dirigida por Francisco Fernandes 

Lopes4. Destacou-se como jovem poeta mas também 

pela sua capacidade de iniciativa, aliando o sonho à 

acção.

Segundo Hélder F. Raimundo5, os seus primei-

ros textos terão sido publicados na página literá-

ria «Prisma de Cristal» (16/10/1956-15/02/1959) do jornal A Voz de Loulé, fundada pelo 

próprio. Pelos mesmos anos, colaborava também na página literária «Arraial», do jornal 

Correio do Sul. Em ambas publicou poemas, traduziu poetas, escreveu sobre poesia, arte, 

cinema, fi losofi a, divulgou outros poetas novos como ele, entrou em polémicas, mergu-

lhou na vida literária coeva.

O ano de 1958 foi o seu ano de estreia sob a forma de livro: poemas da solidão imperfeita. 

Saiu do prelo da Tipografi a Cácima em 1957, em capa preta, com as letras a branco.

Consciente de que havia um longo caminho a trilhar, sentiu a necessidade de se aproxi-

mar daquele que, apesar de pouco mais velho, era já ao tempo considerado como O Poeta: 

António Ramos Rosa.

Em 1958, António Ramos Rosa, após alguns problemas políticos em Lisboa, regressou à 

província (como muitos outros), à terra-mãe, e começou a dar explicações de francês como 

forma de sustento. Casimiro procurou-o e inscreveu-se nas explicações. Da «primeira aula» 

nasceu a relação entre dois poetas que havia de ser duradoura. Pouco depois, Casimiro 

propôs a António Ramos Rosa a edição dos seus poemas numa colectânea, até aí apenas 

publicados em jornais e revistas. O Poeta aceitou e Casimiro estreou-se como director de 

colecções de poesia, publicando, como n.º 1 da colecção «A Palavra», o primeiro livro de 

4 Cfr. PALMA, Patrícia de Jesus, A Produção Literária Impressa no Algarve durante os Séculos XIX e XX, Lisboa, 
FCSH, 2008, dissertação de mestrado, pp. 194-198.

5 Cfr. RAIMUNDO, Hélder F., «Casimiro de Brito e o “Movimento Prisma” em Loulé», al-‘ulyà. Revista Arquivo 
Municipal de Loulé, Loulé, Câmara Municipal, n.º 11, 2006, pp. 245-253.

Capa de poemas de solidão imperfeita
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António Ramos Rosa, O Grito Claro, saído também dos prelos da Cácima em 1958, e inteira-

mente custeado por Casimiro de Brito. Pouco depois, resultado da conjugação da vontade 

juvenil de um e da sabedoria do outro, surgem no mesmo ano os Cadernos do Meio-Dia. 

Antologia de Poesia, Crítica e Ensaio. Publicaram-se entre Abril de 1958 e Fevereiro de 1960, 

com coordenação de António Ramos Rosa, Casimiro de Brito, Fernando Moreira Ferreira e 

Hernâni Lencastre. Não obstante a menção «publicação não periódica», a censura apreen-

deu o quarto número, saindo o quinto e último número um ano depois, em Fevereiro de 

1960. Este último foi enriquecido pela participação do pintor Manuel Baptista que ilustrou 

a capa, até aí sempre modesta do ponto de vista gráfi co.

  Tratou-se de uma publicação ecléctica, cujo princípio básico era a reunião de «vozes 

diversas a que apenas a sua dignidade e altitude estética conferirão aquela unidade 

indispensável (…). A [sua] preocupação será (…) dar especial relevo à “Presença atenta 

e efi caz da poesia na Consciência, na Cidade, no Cosmos”». Para cumprir este programa, 

para além dos coordenadores, juntaram-se ao projecto Adolfo Casais Monteiro, José 

Terra, Egito Gonçalves, António Teixeira Marques (v.), José Bento, Helberto Helder, Manuel 

Pacheco, Gaston-Henry Aufrère, Maria Almira Medina, Vítor Matos e Sá, Saúl Dias, Alberto 

de Lacerda, Fernando Echevarria, José Manuel Simões, João Rui de Sousa, António José 

Fernandes, Papiniano Carlos, Vasco Miranda, Carlos Alberto Jordão, Manuel Madeira, José 

Carlos González, Renata Pallottini, Wilson Rocha, Gabriel Celaya, Ángel Crespo, Luísa da 

Costa, Óscar Lopes, Emiliano da Costa, José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira, João José 

Capas de O Grito Claro, de António Ramos Rosa, e de Cadernos do Meio-Dia, n.º 5.

Tipografi a Cácima: a propósito dos cadernos e fascículos que aí se imprimiram
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Cochofel, Raul de Carvalho, Mário Cesariny de Vasconcelos, José Fernandes Fafe, António 

Carlos, António Vicente Campinas, Afonso Cautela, Carlos Porto, Eduardo Olímpio, António 

Fernández Molina, Jorge de Sena, Eugénio de Andrade, Alexandre O’Neill, Fernando Vieira, 

Maria Alberta Meneres, Luís Fernando, E. M. de Melo e Castro, Rui Mendes, Aureliano 

Lima, Candeias Nunes, Almeida Firmino, Fernando Pessoa Ferreira, Arcádio Pardo, David 

Mourão-Ferreira, João Rui de Sousa, Fiama Hasse Pais Brandão, Alfredo Margarido, Gastão 

Cruz, Maria Teresa Horta, Manuel de Castro e Milton de Lima Sousa.

Entretanto, e principalmente no período das “férias grandes”, passadas em Faro, 

conhece-se pessoalmente todo um grupo de jovens que há-de fecundar a literatura e as 

artes plásticas: Casimiro de Brito, Manuel Baptista, Maria Teresa Horta, Gastão Cruz, Maria 

Alberta Meneres, Luíza Neto Jorge, E. M. Melo e Castro, Fiama Hasse Pais Brandão, Vespeira, 

entre outros. Encontros, tertúlias, jantares no mítico restaurante «Dois Irmãos», um ex-libris 

da cidade, segundo Manuel Baptista, que albergava de tudo e onde se reuniam todos. 

Fervilhava a juventude, a poesia, a resistência.

Na impossibilidade de dar continuidade aos Cadernos, Casimiro de Brito voltou a con-

gregar energias para publicar os textos destes jovens poetas, dando continuidade às 

colecções «A Palavra» e «Silex». Tratava de todos os assuntos com a tipografi a e chegou 

mesmo, após a saída do seu emprego de funcionário bancário, a dedicar longas horas 

noite dentro à composição dos folhetos, na Tipografi a Cácima. A ajudá-lo esteve o respon-

sável pelo grafi smo, Manuel Baptista. Saem, então, pelas duas colecções:

Colecção «A Palavra»:

N.º 1, 1958, ROSA, António Ramos, O Grito Claro, Faro [Casimiro de Brito].

N.º 2, 1959, BRITO, Casimiro, Telegramas, capa de Álvaro Fialho, Faro [ed. de autor].

N.º 3, 1959, BRANDÃO, Fiama Hasse Pais, O Aquário, capa de Luiza Neto Jorge [ed. de 

autora e de Casimiro de Brito].

N.º 4, 1960, JORGE, Luiza Neto, Noite Vertebrada, capa da autora, Faro [ed. de autora].

N.º 5, 1962, BRITO, Casimiro de (trad.), Poemas Orientais, capa de João Reis, Faro [ed. de 

autor].

N.º 6, 1964, NUNES, Candeias, O Tempo e os Sinais, Faro, [ed. de autor].

N.º 7, 1968, HONORATO, Ilídia, Políptico do Amor, Faro, [ed. de autora].

N.º 8, 1967, BRITO, Casimiro de, Vietname… Em nome da liberdade, Faro [ed. de autor].
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Capas da colecção 
«A Palavra».

1 2 3

4 5 6

7 8
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Colecção «Silex»:

N.º 1, 1958, Casimiro de Brito, Sete Poemas Rebeldes e Carta a Pablo Picasso, Faro [ed. de 

autor].

N.º 2, 1960, HORTA, Maria Teresa, Espelho Inicial, capa de Manuel Baptista, Faro [ed. de 

autora].

N.º 3, 1960, CAUTELA, Afonso, O nariz. Diário II, Faro [ed. de autor].

Como lemos, nenhuma destas colecções tem publicações de 1961. Este ano foi preen-

chido pelos cinco fascículos intitulados Poesia 61, da autoria de Fiama Hasse Pais Brandão, 

Casimiro de Brito, Gastão Cruz, Maria Teresa Horta, Luiza Neto Jorge e capa de Manuel 

Baptista, tratando-se, na perspectiva do próprio Casimiro, de uma espécie de confl uên-

cia, não obstante a diversidade. Gastão Cruz considerou esta experiência poética como a 

“exploração das virtualidades da palavra – em particular do nome como imagem ou metá-

fora – destacando-a progressivamente no discurso ou na página”6.

6  CRUZ, Gastão, “A poesia de 60”, in A Poesia Portuguesa Hoje, 2.ª ed., cor. e aum., Lisboa, Relógio d’Água, 
Set./1999, p. 207.

1 2 3

Capas da colecção «Silex».
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Capa dos fascículos de 
Poesia 61.

Fonte: colecção 
particular de Artur 

Anselmo.

Morfi smos Canto adolescente A noite percutiva

Tatuagem Quarta dimensão

Capas dos cinco 
fascículos de Poesia 61.

Fonte: colecção particular de 
Artur Anselmo.
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A par das duas colecções, do grupo de jovens publicaram também, sob a forma de 

edição de autor e impressos na Cácima, E. M. Melo e Castro, Entre o Som e o Sul, capa de 

Manuel Baptista, 1960; Manuela Imar, Intervalo, capa de Hernâni Taveira e fotografi a de 

Carlos Garcês, 1962; Gastão Cruz, Escassez, capa de Manuel Baptista, 1967.

Devemos sublinhar o papel da Tipografi a Cácima como actor indispensável à materia-

lização deste movimento, que recebeu o grupo de novos poetas. Casimiro de Brito, em 

entrevista cedida, lembrou como Armelim Mendes Cácima foi generoso e decisivo para 

a concretização de um projecto para o qual não existia execução fi nanceira: “quanto ao 

dinheiro não há problema, pagas metade e o restante é pago através de algumas horas 

aqui na tipografi a”, declarou-lhe o tipógrafo. Foi assim que se tornou a ofi cina eleita destes 

autores, onde tranquilamente puderam decidir, discutir, acompanhar e até mesmo parti-

cipar, com as suas próprias mãos, na composição da sua obra, vendo-a nascer e ganhar 

forma comercialmente.

Capas de Entre o Som 
e o Sul, Intervalo e 
Escassez.

Entre o Som e o Sul

Intervalo

Escassez
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Paralelamente a este grupo, outros poetas publicavam aqui os seus textos, de índole 

poética muito diversa: Emiliano da Costa, Cândido Guerreiro, António Aleixo, António do 

Nascimento, Joaquim Magalhães, Alberto Marques da Silva, António Vicente Campinas, 

António António, Orlando Bica e António Fernandes Rodrigues.

Faro viveu neste período mais um intenso momento intelectual, suportado por uma 

época de alguma estabilidade económica (estávamos no período pós-guerra), que permi-

tiu o recrudescer do número de produções impressas por estes anos. A actividade cultural 

levada a cabo na cidade por diversos agentes, nomeadamente pelo Círculo Cultural do 

Algarve que fundou em 1958 o Grupo de Teatro7, visava reagir a um contexto ideológico 

desfavorável, que de vários quadrantes começara a dar sinais de fragilidades, reunindo 

vozes, divulgando-as, fazendo emergir ideias, pensadores, cultura.

A escolha da Tipografi a Cácima: 
um acaso ou a herdeira de um percurso de vanguarda?

Armelim Mendes da Assunção Cácima (Loulé, 03/11/1891 – Faro, 09/03/1977) foi o fun-

dador da tipografi a, a qual começou a laborar em 1924, sob a designação Tipografi a Artes 

Gráfi cas. Tratou-se de uma sociedade com Cândido Valério, cuja duração não terá passado 

de seis anos de trabalho conjunto. Em 1930, a ofi cina, cuja primeira instalação foi no Largo 

Baleizão, 17, 1.º, foi transferida para a Praça Ferreira d’Almeida, n.os 22 e 23, alterando nessa 

mesma data a designação para Tipografi a Cácima.

Em 1960, o proprietário constituiu a empresa intitulada Armelim Mendes Cácima, Lda., 

sob a forma jurídica de uma sociedade por quotas, equitativamente distribuídas pelos 

sócios, o fi lho, Carlos dos Santos Cácima, e o genro, José Francisco. De acordo com o teste-

munho do neto, Mário Carlos Trigo Cácima, a constituição da empresa terá decorrido unica-

mente da necessidade de salvaguardar a herança dos fi lhos, uma vez que estava casado em 

segundas núpcias, pelo que, na prática, os novos sócios só o eram ofi cialmente, sem qual-

quer tipo de intervenção no negócio, até porque nenhum dos fi lhos seguiu o ofício do pai.

7 O “Grupo de Teatro do Círculo Cultural do Algarve” foi fundado por José de Campos Coroa e ensaiado 
por este, por Joaquim Magalhães e por Emílio Campos Coroa. O grupo de amadores era praticamente 
todo ele constituído por antigos alunos da Escola Industrial de Faro ou do Liceu, contando-se entre eles 
professores, médicos, engenheiros, estudantes, empregados de escritório, empregados comerciais, 
donas de casa. Em sete anos (1958-1964) este grupo, premiado várias vezes, levou à cena Gil Vicente, 
Shakespeare, Calderon de la Barca, Molière, António Ferreira, Tchecov, Fernando Pessoa, Bernardo 
Santareno, entre muitos outros. Promoveram recitais de poesia, incluindo Emiliano da Costa, Teixeira 
de Pascoaes, Fernando Pessoa, José Gomes Ferreira e António Ramos Rosa. Para o leitor interessado na 
história deste grupo, recomenda-se a leitura de COROA, Emílio Campos, O Teatro Amador em Faro. 1845-
-1964, 119 anos de teatro amador, Faro, Grupo de Teatro do Círculo Cultural do Algarve, 1964.
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Em 1971, Armelim Cácima afastou-se da sua ofi cina por motivos de doença e alugou a 

tipografi a a alguns dos funcionários, nomeadamente a João Santos e a Joaquim Gonçalves 

Reis. Para além destes, continuaram aqui a trabalhar Bartolomeu Urbano Dias, Joaquim 

Guerreiro e João Casaca Mendinhos. Nas mãos dos arrendatários, a ofi cina foi deslocada 

para a Rua Conselheiro Bívar, onde permaneceu até ao seu fecho. 

A nova gerência não conseguiu manter a ofi cina durante muito tempo e, na segunda 

metade da década de 70, fechou defi nitivamente as portas. O parque foi então vendido à 

Tipografi a Vargas, de Faro, que actualmente apenas conserva a guilhotina. Todas as outras 

máquinas foram trocadas aquando de novas aquisições. Ofi cialmente, a empresa ainda 

existe, estando a decorrer o processo para o seu encerramento. 

No que diz respeito à produção desta ofi cina, não nos enganemos, assentava maiorita-

riamente nos típicos trabalhos comerciais: guias, facturas, recibos, envelopes, cartões… 

Segundo Casimiro de Brito, para o tipógrafo “publicar livros não era negócio para a tipo-

grafi a, daí que fosse de facto uma questão de boa vontade”. Manuel Baptista lembra do 

ofi cial a sua postura moldada pelos anos de trabalho e defi ne-o com uma imagem que, 

de resto, muito foi utilizada nas décadas que agora vimos tratando: “via-o ali, sempre agar-

rado às máquinas, corcunda. Era um rato, um autêntico rato do trabalho.”

Mas quem foi, afi nal, este tipógrafo que não se incomodava com a presença dos jovens 

e disponibilizou a sua ofi cina para lá comporem, imprimirem e encadernarem os seus tex-

tos, nada do agrado da censura?

Armelim Mendes da Assunção Cácima, instruído com a 4.ª classe, começou como apren-

diz de tipógrafo na Tipografi a Folha de Loulé aos treze anos. Ainda na primeira década do 

século XX, deslocou-se para Tavira, para a Tipografi a Burocrática (1882-1912), propriedade 

de José Maria dos Santos, tendo-a dirigido até ao seu encerramento. Nesta data, a ofi cina 

e a propriedade do jornal que aí se imprimia (O Heraldo. Antigo Jornal d’Annuncios) foram 

comprados por Carlos Augusto Lyster Franco e por João Pedro de Sousa e o parque tipo-

gráfi co instalado na Rua 1.º de Dezembro, n.os 21, 23 e 27, onde tinha funcionado o extinto 

Teatro 1.º de Dezembro. Armelim Cácima acompanhou a ofi cina e foi ele quem a instalou 

e dirigiu até 1915, agora sob a designação Tipografi a Democrática (1912-1917?).

No início dos anos 20, regressou a Tavira, onde foi co-proprietário da Tipografi a 

Democrática (1908-1923), numa sociedade por quotas partilhada com António Germano 

Lopes, e foi administrador do jornal A Folha Tavirense, que aí se imprimiu. Em 1924, já se 

encontrava novamente em Faro, fundando, como vimos, a Tipografi a Artes Gráfi cas, cujo 

parque adquiriu a Carlos Augusto Lyster Franco, da antiga Tipografi a Democrática.

Armelim Cácima pertenceu à “terceira geração” de tipógrafos algarvios da época moderna. 

Nascido no fi nal do século XIX, iniciou a sua actividade já no século XX. A antecedê-lo, e ainda 
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vivos no período em que Armelim Cácima começou o ofício, estiveram Jaime Quirino Chaves 

e Francisco Soares Ferreira Lisboa, os primeiros tipógrafos profi ssionais que o Algarve conhe-

ceu e os mestres em quase todos os concelhos da região, tendo inaugurado a arte tipográ-

fi ca em muitos deles. Armelim Cácima foi aprendiz dos aprendizes daqueles dois ofi ciais.

Quando Armelim Cácima se deslocou para Tavira, para a reputada Tipografi a Burocrática, 

foi, creio, para substituir precisamente Jaime Quirino Chaves que a havia instalado e diri-

gido e estava de saída para Olhão, onde foi dirigir a Tipografi a Democrática (1888-1921), 

do seu amigo Gustavo Adolfo Manuel Cabrita. Não terá sido um desafi o fácil para Armelim 

Cácima; Jaime Quirino Chaves era conhecido em toda a província pelo esmero do seu 

trabalho. Tornou-se no único caso em que a imprensa regional coeva, quando publici-

tava a edição de uma obra saída dos prelos da Tipografi a Burocrática, fazia-o acompa-

nhando o anúncio de felicitações ao chefe da ofi cina. Esta foi mesmo um dos centros de 

produção literária no fi nal do século XIX. Aqui imprimiram os seus textos Ataíde Oliveira, 

Cândido Guerreiro, João Lúcio, Salazar Moscoso, Joaquim Rodrigues Davim, António Lobo 

de Almada Negreiros, para apenas referir alguns. 

Pelas colunas d’ O Heraldo («Antigo Jornal d’Annuncios»), chegavam textos, muitos inéditos, de 

Raul Proença, Manuel Teixeira Gomes, Joaquim Ribeiro de Carvalho, Maria Veleda, José Ribeiro 

de Castanho, Bernardo de Passos e Bernardo de Passos Júnior, Jaime Cunha, entre outros.

Na época em que Armelim Cácima a dirigiu, eram colaboradores do jornal O Heraldo 

(«Antigo Jornal d’Annuncios») e alguns frequentadores da ofi cina Carlos Augusto Lyster 

Franco, Ludovico de Meneses, Joaquim Rodrigues Davim, Salazar Bartolomeu Moscoso, 

Bernardo de Passos e Joaquim Ribeiro de Carvalho. É, portanto, aqui que Armelim Cácima 

vive a transição para a República e contacta com alguns dos mais fervorosos defensores 

do novo regime político, quer a nível regional (Carlos Lyster Franco, por exemplo), quer 

a nível nacional (Joaquim Ribeiro de Carvalho). É aqui que aprende com José Maria dos 

Santos a arte da isenção como forma de garante da sobrevivência comercial. Mas é tam-

bém nesta ofi cina que Armelim Cácima contacta com escritores, redactores, poetas, histo-

riadores, advogados, professores com a elite intelectual da província. 

É sob a sua direcção tipográfi ca que, a 1 de Agosto de 1909, O Heraldo publica como 

artigo de fundo o texto intitulado “O Futurismo”, assinado por [Joaquim] Ribeiro de 

Carvalho. Conheciam-se apenas sobre este assunto duas publicações em Portugal, datadas 

de 1909, a de Xavier de Carvalho, no Jornal de Notícias (Porto, 26/02), e a de Luís-Francisco 

Bicudo, no Diário dos Açores (05/08)8. Esta última foi, durante muito tempo, considerada a 

8 Cfr. SILVEIRA, Pedro da, O que Soubemos logo em 1909 do Futurismo, separata da Revista da Biblioteca 
Nacional, n.º 1, 1981, pp. 90-103.

Tipografi a Cácima: a propósito dos cadernos e fascículos que aí se imprimiram
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primeira publicação sobre o novo movimento literário: O Heraldo antecedeu-a quatro dias, 

não existindo entre os dois textos qualquer relação no que se refere à autoria.

Em Faro, montando e dirigindo a Tipografi a Democrática, ao serviço do escritor e pintor 

Carlos Augusto Lyster Franco e do advogado João Pedro de Sousa, directores do novo 

Heraldo («Bi-Semanário Republicano Democrático»), Armelim Cácima foi testemunha 

dos grandes entusiasmos ideológicos, protagonizados pelos dois directores a favor da 

República; presenciou por várias vezes o peso da censura sobre o jornal que compunha 

e imprimia e continuou fazendo parte de um ambiente cujas preocupações políticas e 

estéticas eram constantes. Ali presenciou a chegada dos mais novos, a quem Carlos Lyster 

Franco acolhia nas páginas do seu jornal, na sua ofi cina e no seu ateliê de pintura que 

fi cava no primeiro andar. Foi afi nal aqui que, em 1917, se publicaram textos futuristas “de 

vários adeptos de tal escola”9, nomeadamente de Fernando Pessoa, Almada Negreiros e 

de Mário de Sá-Carneiro. Também do Algarve partiu a direcção da revista que pontifi cou 

este movimento, Portugal Futurista, dirigida por Carlos Porfírio, algarvio e amigo de longa 

data de Lyster Franco.

De regresso a Faro, em 1924, Armelim Cácima comprou o parque tipográfi co, que desde 

muito novo conhecera, a Lyster Franco, assumindo, por sua conta, os destinos da ofi -

cina. Nos primeiros anos editou alguns textos; em livro apenas o de José Júlio Rodrigues, 

Silhuetas e Visões; depois os anos tornaram-se economicamente difíceis e a necessidade de 

manter o negócio não era compatível com aventuras editoriais.

Chegado aos anos 50, com melhorias económicas assinaláveis, Armelim Cácima tem 

cerca de 60 anos. Está cansado e moldado pelo trabalho: «parecia o espírito das máqui-

nas, um seu prolongamento, como se lá estivesse sempre, vinte e quatro sobre vinte qua-

tro horas», declarou Casimiro de Brito. Mas esta perenidade de que nos fala o poeta não 

se aplicou somente ao aspecto material; Armelim Cácima soube, como noutros tempos 

já presenciara, receber os novos, dar-lhes guarida e espaço. Casimiro e Manuel Baptista 

lembram a sua bondade e disponibilidade: “gostava de ter os jovens por ali, abriu-lhes 

as portas, mas não se metia.” Não se intrometia: conhecia bem os mecanismos que lhe 

permitiam manter a porta aberta. De resto, foi ainda visitado pela Censura algumas vezes, 

ora por ocasião dos Cadernos do Meio-Dia, ora por ocasião do Vietname… em nome da 

liberdade.

Armelim Mendes da Assunção Cácima constituiu portanto o elo entre três marcantes ofi -

cinas tipográfi cas algarvias (única do ponto de vista do parque tipográfi co) – a Burocrática 

(Tavira), a Democrática (Faro) e a Cácima (Faro) –, onde foram impressos os textos que 

9 FRANCO, Carlos Lyster, “Futurismo”, O Heraldo, n.º 367, 04/02/1917.
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desenharam dois importantes movimentos de vanguarda do século XX: o Futurismo e a 

Poesia 61. No primeiro, o acaso o fez testemunha; no segundo, a sua experiência e o seu 

espírito determinaram-lhe o berço.
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Boccaccio e Petrarca na pintura exemplar de Botticelli

António Martins Gomes*

A assinalar a efeméride dos quinhentos anos da morte do pintor italiano Sandro 

Botticelli (1445-1510), procuraremos prestar aqui mais uma merecida homenagem à obra 

deste artista destacado do Renascimento fl orentino, através da relação estabelecida entre 

dois dos seus quadros mais reconhecidos – Nastagio degli Onesti e Nascimento de Vénus – e 

os textos de dois modelos consagrados da literatura medieval italiana: Giovanni Boccaccio 

e Francesco Petrarca.

Comecemos por analisar “A terrível visão”, um dos cem contos medievais que com-

põem o Decameron, do escritor fl orentino Giovanni Boccaccio (1313-1375). Composta em 

meados do século XIV, e traduzida em Portugal pela primeira vez por Alfredo de Amorim 

Pessoa em 1887, esta extensa obra literária narra a aventura de sete donzelas que, acom-

panhadas por três rapazes, se deslocam para uma distante propriedade rural a fi m de esca-

par à grande epidemia de peste bubónica que grassava em Florença – e noutras cidades 

europeias – no ano de 1348. Para se distraírem durante o tempo do seu isolamento for-

çado, combinam entre todos que cada um deles reinará rotativamente ao longo de vinte e 

quatro horas, sendo alguém por si nomeado para contar uma história diária. 

“A terrível visão”, relatada por Filomena durante a quinta jornada, ou seja, aproxima-

damente a meio do Decameron, é um impressionante conto de amor com um fi nal feliz: 

Nastagio degli Onesti apaixona-se por uma donzela da nobre família Traversani e vive em 

sofrimento contínuo e ruína económica por ela o rejeitar e não lhe retribuir o seu amor. 

Durante uma longa viagem, aconselhada por alguns amigos com o propósito de tentar 

esquecer a sua amada para sempre, o protagonista, no momento em que vagueia por 

um pinhal, observa um cavaleiro de espada em punho acompanhado por dois cães, no 

encalço sem tréguas de uma jovem nua. Procura uma forma de a salvar, mas sem sucesso, 

pois o cavaleiro mata-a rapidamente, esventra-a pelas costas e arranca o seu coração (tal 

como, segundo reza a história lendária, o rei português D. Pedro mandou proceder em 

1361 com os executores de D. Inês, a dama que depois de morta foi rainha) para o dar a 

comer aos seus animais.

* CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
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Seguidamente, e como se nada tivesse acontecido, a jovem ergue-se e começa nova-

mente a fugir pela fl oresta. Antes de voltar a montar a cavalo para ir atrás dela, o cavaleiro 

dirige-se a Nastagio e explica-lhe o que acabara de observar: em virtude de se ter suici-

dado por não suportar o sofrimento da rejeição da mulher amada (um literal “morrer de 

amor” da lírica trovadoresca), ele tinha sido condenado a persegui-la e a matá-la todas as 

sextas-feiras. Neste sentido, e tal como no mito grego de Sísifo, a pena a que ambos foram 

sentenciados é um padecimento continuado e cíclico: ele é castigado por se ter suicidado, 

e ela por ter declinado o seu honesto amor.

Nastagio regressa seguidamente a casa e, a partir dessa “terrível visão”, tem então a bri-

lhante ideia de organizar um grande banquete nesse pinhal e convidar a sua amada e os 

respectivos familiares, marcando-o para uma sexta-feira, à mesma hora e no mesmo local 

em que voltaria a ocorrer a cena macabra que tinha observado. Perante uma dramatização 

tão ardilosamente realista no próprio “palco da vida” em que todos os presentes se encon-

tram, o jovem nobre consegue fi nalmente convencer a eleita do seu coração a aceder ao 

seu maior desejo: aceitar a sua mão em casamento.

A partir desta narrativa boccacciana sobre a eterna condição feminina na sociedade 

medieval e a sua completa passividade perante a decisão masculina, verifi camos como a 

obra de arte se torna assim um modelo pedagógico bastante persuasivo: procura “domes-

ticar” a conduta irracional da mulher, de modo a que ela possa satisfazer todas as necessi-

dades do homem, em detrimento da sua própria liberdade de escolha.

1. “O encontro com os amaldiçoados no pinhal” (1,38x0,83)
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Nastagio degli Onesti é uma série de quatro quadros (têmpera sobre tela, c. 1483), com-

postos logo após a sua colaboração em alguns frescos da Capela Sistina; três encontram-

-se no Museu do Prado e o último pertence à colecção particular Watney, estando exposto 

no Palácio Pucci, em Florença. Façamos a sua enumeração e descrição sintética:

1.  “O encontro com os amaldiçoados no pinhal” está estruturado em dois tempos: o 

primeiro encontra-se no lado esquerdo, onde Nastagio, trajando a azul e vermelho, surge 

a deambular pelo meio das árvores, carpindo cabisbaixo o seu enorme desgosto amoroso, 

enquanto a sua comitiva o aguarda junto de tendas coloridas, montadas numa clareira; o 

resto do quadro mostra o momento seguinte, em que o protagonista procura ajudar uma 

dama loira que corre nua, a esbracejar, sendo perseguida por um cavaleiro a galope de 

espada em punho e mordida na nádega esquerda por um grande cão branco;

2. “A Caçada Infernal” caracteriza-se sobretudo pela sua chocante crueldade e está 

dividida em três tempos sequenciais: no plano mais central, o cavaleiro esventra a 

jovem, que jaz morta no chão, e arranca-lhe o coração pelas costas, enquanto, do lado 

esquerdo, o horrorizado Nastagio assiste passivamente a tudo; ao canto inferior direito, 

um cão preto e outro branco disputam entre si o coração que o cavaleiro, entretanto, 

lhes arremessou; ao fundo, a cena volta ao início, estando o cavaleiro já montado no seu 

cavalo branco, com a sua espada desembainhada, a perseguir outra vez a dama nua, 

outra vez renascida;

2. “A caçada infernal” (1,38x0,83)

Boccaccio e Petrarca na pintura exemplar de Botticelli
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3. “O banquete no pinhal” representa as damas separadas dos convidados masculinos, 

segundo as regras vigentes da etiqueta social (damas à esquerda, e cavalheiros à direita), 

estando todos alinhados ao longo da enorme mesa do banquete preparado por Nastagio, 

e para o qual convidou os familiares nobres da sua amada, caracterizados pelo seu vestuário 

festivo e multicolor. A perseguição com consequências trágicas ocorrida no quadro ante-

rior é repetida mesmo à frente de todos, e desta vez ainda com maior intensidade, pois as 

nádegas da dama nua são agora mordidas em simultâneo por ambos os cães, um duplo 

símbolo por excelência da fi delidade “canina”, isto é, da extrema lealdade. Perante uma 

cena tão macabra, que deixa os convivas em total estado de alvoroço e grande inquieta-

ção, o protagonista ergue os braços para os acalmar e, já em pleno domínio da situação, 

interpreta-lhes a cena que acabam de presenciar;

4. Ao contrário dos três quadros anteriores, “O banquete de casamento” segue já o 

cânone geométrico da bem ordenada cosmovisão classicista e apresenta uma rigorosa 

simetria em relação a todos os elementos nele representados: os brasões das famílias 

Pucci e Bini convivem paritariamente em todos os pilares do palácio; a distribuição dos 

convidados obedece às regras sociais do tempo (idêntica, portanto, ao quadro anterior); 

em cada lado das duas mesas e envergando trajes em tons avermelhados, quatro criados 

bem aprumados aproximam-se em fi la com bandejas recheadas de fartas iguarias que 

3. “O banquete no pinhal” (1,42x0,83)
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irão servir aos convidados. O noivo é o único elemento que desequilibra o quadro, ao 

colocar-se do lado esquerdo, diante da eleita do seu coração; mas a sua preponderância é 

inteiramente justifi cável, pois é ele o grande herói do conto, o protagonista que, pela sua 

astúcia e racionalidade, é bem sucedido nos seus intentos.

Em resumo, a estrutura racional deste quadro está em total consonância com o estado 

sentimental vivido por todos os convidados do festim nupcial, e o equilíbrio das suas for-

mas exprime uma forte ideia central: esta intensa história de amor termina em apoteose, 

com um fi nal feliz, ao registar um momento de grande convívio entre duas famílias aris-

tocráticas que celebram a sua própria união económica – tão importante para o fortaleci-

mento da concórdia urbana, numa sociedade tão oligárquica como é Florença nesta altura 

– através dos laços matrimoniais de cada um dos seus representantes.

Em pleno período renascentista, a narrativa medieval de Boccaccio é um tema muito 

solicitado nas encomendas de pinturas para a celebração de um casamento, tal como suce-

deu com o conjunto pictórico Nastagio degli Onesti, encomendado a Botticelli por Antonio 

Pucci, justamente para assinalar o casamento do seu fi lho Giannozzo com Lucrezia Bini em 

1483. Assim, esta sequência de quatro quadros pode ser entendida como mais um veículo 

de propaganda doutrinária, e, neste sentido, estamos perante um tipo de arte utilitária 

posta ao serviço de uma ideologia varonil e feudal, mantida em fi nais do século XV com 

vista à submissão do “objecto” feminino (a “belle dame sans merci” da lírica provençal) ao 

4. “O banquete de casamento” (1,42x0,83)

Boccaccio e Petrarca na pintura exemplar de Botticelli
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sujeito masculino, à eterna sujeição da mulher – mero troféu de caça do cavaleiro – ao 

forçado matrimónio.

O Nascimento de Vénus é, muito provavelmente, o quadro mais famoso de Sandro 

Botticelli. Foi pintado em meados da década de oitenta, no auge da sua carreira, sob enco-

menda do estadista Lourenço de Medici (Lorenzo il Magnifi co), e está exposto na Galleria 

degli Uffi  zi (Galeria dos Ofícios), em Florença.

A história mítica do nascimento de Vénus provém das mais variadas fontes. Ao nível 

das infl uências estético-literárias de maior contributo para esta obra-prima botticelliana, 

para além de Homero (século VIII a. C.), Horácio (século I a. C.), Ovídio (século I) ou Angelo 

Poliziano (século XV), podemos encontrá-las em autores tão diversos como:

•  Hesíodo (século VIII a. C.), quando, no poema Teogonia, explica a génese mítica da 

deusa por via da espuma formada no mar a partir do sangue e do sémen derramados 

por Úrano, logo após ter sido castrado pelo seu fi lho Saturno (Cronos);

•  Plínio (século I), quando, na sua Naturalis Historia, explica a origem da pérola, um dos 

objectos marinhos mais valiosos e apreciados, ou até mesmo a forma como a madre-

pérola engravida a partir do néctar celeste;

“Nascimento de Vénus” (têmpera sobre tela, 2,78x1,72)
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•  Luciano de Samósata (século II), quando este autor grego faz o exercício lírico da ekfra-

sis para descrever o quadro Anadyomene (que signifi ca “emergindo do mar” e que foi, 

muito curiosamente, o título inicial do quadro de Botticelli, mudado apenas no século 

XIX), do pintor grego Apeles;

Contudo, a infl uência mais importante para uma caracterização tão singular da deusa 

Vénus parece provir de Francesco Petrarca (1304-1374), o poeta que, ao longo das páginas 

do seu Canzoniere – também denominado Rerum vulgarium fragmenta –, representa em 

canções e sonetos a sua apaixonada Laura, idealizando-a como uma invulgar mensageira 

que medeia o espaço sobrenatural e o mundo terreno, um ser intermediário que, através 

da sua beleza ideal e inacessível, eleva o homem e o predispõe para o caminho da bem-

-aventurança e da ascese contemplativa. Sob a égide da nova medida decassilábica criada 

pelos poetas provençais e praticada pelos cultores do dolce stil nuovo, os sonetos CLIX “In 

qual parte del ciel, in quale idea” ou CCXIII “Grazie ch’a pochi il ciel largo destina”, ambos 

escolhidos posteriormente por Luís de Camões como imitatio vitae e stili do seu mestre 

italiano, exemplifi cam a nova beleza feminina.

Botticelli recupera, de forma magistral, um tema clássico nesta sua obra-prima, tendo 

a ousadia de colocar a mulher no plano mais elevado. Em termos de representação, esta 

pintura quatrocentista encontra-se estruturada em movimento circular, e mostra, no centro 

orbital da composição, a deusa Vénus a ser conduzida do mar para terra por Zéfi ro e Clóris, os 

ventos de Oeste; do lado direito, está a Primavera, uma das Horas, já preparada para colocar 

um manto rosado coberto de fl ores sobre a mesma deusa que, no século seguinte, Camões 

irá utilizar como adjuvante dos heróis lusos na sua epopeia marítima. Em nome do amor!

Com efeito, e usando com toda a propriedade a expressão ut pictura poesis, através da 

qual Horácio equipara a poesia à pintura, também a beleza da Vénus botticelliana se iden-

tifi ca com o estereótipo estético da Laura petrarquista, seguindo ainda o cânone provençal 

para dar ênfase aos seus atributos físicos. Como fi el desta balança pictórica, e mediando as 

personagens secundárias com todo o seu equilíbrio formal, a protagonista desta recriação 

clássica ajusta-se, neste período derradeiro do Quattrocento italiano, alla maniera petrar-

quista e neoplatónica, ao ostentar não só delicadeza na pose e comedimento gestual, mas 

também elegância expressiva e pudor da nudez. Por sua vez, longos cabelos loiros, tez 

branca, olhar sereno, mãos delicadas, riso meigo e gentil, humildade e vergonha, comple-

tam o retrato magistral de uma perfeição idealizada.

Esta composição pode ser tripartida, numa sequência que passamos a enunciar e a con-

jugar ainda com as três tópicas freudianas, em articulação com os quatro elementos da 

natureza:

Boccaccio e Petrarca na pintura exemplar de Botticelli
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1. À esquerda, o paganismo está representado em quase toda a sua plenitude através da 

forma como os dois deuses do vento se abraçam, numa total comunhão sensual dos 

seus corpos seminus; neste sentido, predomina o Id, a tópica que, regida pelo signo 

do prazer, dá lugar à libertação dos desejos recalcados, aos instintos mais desenfrea-

dos e à celebração intensa do amor carnal; por estarem a pairar com a ajuda das suas 

asas e por produzirem o vento (que também pode ser interpretado como sendo o 

sopro da vida) que faz mover Vénus para terra, estamos na presença do elemento Ar;

2. Ao centro está Vénus, protagonista desta “poesia muda” em todo o seu esplendor (e 

tão elegante quanto a de Medici, esculpida no século II a. C.), uma intermediária divina 

entre dois mundos bem distintos, no momento em que está prestes a sair da água e 

a colocar os pés em terra fi rme; encontramos aqui o ponto de equilíbrio de todo o 

quadro, o punctum temporis em que a diva pagã toma consciência da sua nudez ten-

tadora e aceita o recatado pudor cristão; estamos na presença do elemento Água, o 

meio originário de Vénus, e nele predomina a tópica do Ego, o sistema que estabelece 

o equilíbrio fundamental entre a pulsão libidinosa dos sentidos e a sua sublimação 

obtida através da via racional;

3. À direita, vemos Flora a envergar um vestido claro e comprido, de acordo com as 

regras cristãs e civilizacionais, já preparada para receber Vénus e convertê-la ao cris-

tianismo no momento em que a cobrir com um extenso manto fl orido; predomina 

neste lado o elemento Terra, por toda a envolvência do espaço telúrico, e a ele preside 

a tópica do Superego, esse tribunal censório da consciência ética que, regido pelo 

princípio da realidade, reprime os impulsos carnais e incute as normas de conduta 

social em termos morais e religiosos.

E o Fogo, o quarto elemento da natureza? Não é, com efeito, visível à primeira vista; con-

tudo, numa interpretação meramente simbólica, podemos encontrá-lo “escondido” atrás 

de um dos elementos mais centrais do quadro: a arredondada concha de madrepérolas, 

um símbolo por excelência do sexo feminino, tanto pela forma côncava e pela representa-

ção da sua vulva, como pela fecundidade gerada através do meio aquático.

À distância do tempo de produção deste quadro, e tendo em devida consideração o 

forçoso anacronismo, arriscamos ainda assim a ideia de nos encontrarmos na presença iró-

nica de duas heresias praticadas em simultâneo pelo pintor renascentista, consciente ou 

inconscientemente: uma, quando, no estrito respeito pelos ditames inquisitoriais impos-

tos à sociedade e à arte neste período pela voz de Savonarola, cobre o sexo de Vénus com 

os seus longos cabelos e o “descobre” apenas de forma velada na metáfora da concha; 

outra, no sentido em que este elemento central remete, avant la lettre, para a expressão 

cultura 28.indd   150 29-03-2012   08:55:12



| 151

latina “omni ex conchis”. Na verdade, a tese de que todas as formas de vida derivam da 

concha – isto é, da água, por associação metonímica – é uma das ideias-chave que o natu-

ralista inglês Charles Darwin utilizará no século XIX para defender a teoria evolucionista 

e pôr em causa o criacionismo divino, dogmaticamente assente na especulativa palavra 

bíblica.

Em fi nais do século XV, a sociedade fl orentina foi alvo de uma feroz crítica persecutória 

por parte de Girolamo Savonarola, um monge dominicano que condenou a nudez na arte 

e pugnou pela purifi cação da vida social. Botticelli terá sido, porventura, um dos artis-

tas renascentistas a ser infl uenciado por este convincente discurso moralizador, sentindo 

estar a cometer um grave pecado ao pintar um conjunto de obras reveladoras dos ideais 

mais genuínos da nudez pagã e da estesia clássica.

Uma das explicações plausíveis para que o pintor italiano tivesse poupado o Nascimento 

de Vénus à destruição pelo fogo, ao contrário do que fez a muitos outros quadros seus, 

pode ser encontrada se entendermos estarmos diante de um exemplum artístico, de um 

persuasivo veículo pedagógico posto ao serviço das restrições à arte renascentista impos-

tas na altura: esta obra, não obstante acompanhar as linhas harmoniosas do classicismo, 

com todos os preceitos do decorum e as marcas manifestas da nudez pagã, estabelece 

uma sólida relação de compromisso entre o humanismo greco-latino e o cristianismo 

renascentista.

Vénus nasce nua, mas antes de chegar a terra já revela fortes indícios de perda da sua 

inocência genesíaca. Com efeito, o seu rosto pode transmitir inocência e ausência de 

culpa, mas a posição das suas mãos sugere precisamente o contrário, pois a vergonha 

católica obriga a ocultar os órgãos femininos mais conotados com o princípio do prazer: 

cheia de pudor e consciente da sua sedução, esconde os seios alvos com a mão direita e 

cobre toda a zona genital com os seus longos cabelos doirados.

Vénus faz, deste modo, uma aprendizagem social no momento do seu (re)nascimento: 

no velho mundo pagão, de onde emana, a nudez faz parte do cânone estético, com toda 

a sua naturalidade; no novo mundo cristão, a deusa toma consciência do seu estado 

de mulher pecadora e desinquietante, tentando por isso tapar o seu corpo. O seu novo 

estado virginal será consumado assim que a Primavera a cobrir com o manto fl orido, 

refreando-lhe todos os seus instintos pagãos, apagando-lhe a chama ardente do amor 

carnal. Em destaque, no equilíbrio concêntrico do quadro, a deusa clássica surge como 

a imagem tradicional da submissão feminina, correspondendo às normas de conduta 

da época: de uma forma passiva, aceita ser vestida e “baptizada” numa nova religião, no 

momento em que é apropriada pela cultura vigente, plenamente assente nos valores 

cristãos e neoplatónicos.

Boccaccio e Petrarca na pintura exemplar de Botticelli
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Pelo equilíbrio formal do seu conjunto, este quadro é um dos maiores exemplos da arte 

produzida no Renascimento, fortemente empenhada numa síntese harmoniosa entre 

mimese e inovação: mimese, pela extrema fi delização aos modelos da Antiguidade Clássica 

e em homenagem suprema à estética do naturalismo pagão, de onde se ausenta o pecado 

da nudez; inovação, pela marca de diferença – e superioridade – em relação ao Mestre 

e ao modelo original, pela adesão à fi losofi a neoplatónica e pela sujeição às doutrinas 

ortodoxas do dogmatismo católico. Sendo esta pintura quatrocentista uma representação 

artística por excelência das regras do neoplatonismo, a fi losofi a que dilui o paganismo 

clássico na fé cristã, Vénus torna-se assim o fi el da balança estética, encurtando a distância 

entre o mar gentio de Vénus e Platão e a terra cristã de Maria e Santo Agostinho.

Nastagio degli Onesti e Nascimento de Vénus, os quadros de Sandro Botticelli aqui anali-

sados numa intertextualidade com as suas raízes literárias, contêm duas representações 

exemplares da imagem feminina, convergentes tanto no comportamento passivo que 

dela espera a sociedade renascentista como na procura de um ponto de equilíbrio entre as 

funções do dulce e do utile na arte: uma é de natureza mais ética e corresponde ao desem-

penho da personagem feminina do conto boccaciano, perspectivada como presa fácil do 

cavaleiro, devendo submeter todos os seus íntimos desejos aos mais elevados interesses 

oligárquicos; outra é de componente mais estética e procura transpor o cânone da beleza 

da Vénus pagã para a Laura cristã: a mulher como fogo da paixão carnal metamorfoseia-se 

no mais elevado amor espiritual, esse amor etéreo que, segundo o último verso do Paraíso 

de Dante, “move il sole e l’altre stelle”!
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Da utopia à distopia: 
a dissolução do espaço público democrático
José Augusto dos Santos Alves*

Num tempo em que os média, assoalhados pelas novas tecnologias, começam a deixar 

de cumprir a sua função mediadora e de teatro das operações sociais, tem lógica falar 

do esgotamento da utopia em favor da distopia. Não tem mais sentido abordar a utopia 

democrática, quando o poder apenas pretende garantir o lealismo do cidadão, a fi deli-

dade acéfala no altar do politicamente correcto. Num tempo em que prevalece a ideo-

logia consumista1, a racionalidade e a universalidade, que caracterizavam, no século XIX, 

o espaço público liberal/burguês, são conceitos operatórios inconsequentes e vazios de 

*  CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
1 Os princípios e valores perderam-se, ou pelos menos reifi caram-se, nesta lógica de um deus, objecto valor 

de uso ou de troca, na lógica do consumo, sobretudo se pensarmos que cidadania, solidariedade, ética, 
ecologia são valores consumíveis, e até descartáveis, quando inapropriados ao efémero ou à conjuntura. 
O indivíduo hiperconsumista é bem o produto da dissolução do espaço público democrático. O Homo 
consumericus (consumo, ergo sum) determina uma nova identidade que penetra o novo espaço público 
reifi cado, numa era em que os costumes, a fé e a política concorrem cada vez menos para a constituição da 
identidade, e em que o consumo assume um papel de substituto. Existe uma dimensão hedonista do con-
sumo que não é compensada ao nível dos valores e dos princípios, que ajudaram o homem a ser cidadão, 
um hedonismo que não tem contrapartida ao nível do debate cidadão, do aprofundamento da cidadania; 
bem pelo contrário, dilui essa mesma cidadania, numa época em que o megaconsumismo busca sempre 
novas experiências e novas sensações (cf. o ritmo de apresentação de novidades no quadro da cultura das 
aparências – os fashionables, os automóveis, os telemóveis, etc.). Na impossibilidade de aí aceder, vive-se 
a ilusão, que consumimos na televisão ou nos média, do espectáculo e da evasão. Sociedade da decep-
ção, como lhe chamou Gilles Lipovetsky (cf. Le Bonheur paradoxal: essai sur la société d’hyperconsommation. 
[Paris]: Gallimard, imp. 2006), pelo que carrega de paradoxal (a possibilidade de ser e a impotência de não 
vir a ser), em que as expectativas não se realizam, ou são mesmo irrealizáveis, fragilizada a individuação 
que torna o cidadão dependente do consumo e da possibilidade de consumir objectos de valor de uso ou 
de valor de troca. Demonizar-se o consumo pode não ser a via mais adequada para a solução deste estado 
cadaveroso, o mesmo não pode dizer-se da sua função terapêutica, como forma de lixiviar as megaloma-
nias da individuação, a metástase do ego, como o alcoólatra ou o heroinómano. Com efeito, se a dinâmica 
do megaconsumismo traduz exigências hedonísticas, ela revela também os males de ausência de vivências 
outras no seio do espaço público democrático dissolvido. Deus morreu (o Jesus Cristo, “guerrilheiro”, já não 
responde aos apelos, já não é saída para os males da individuação), resta o consumo. A velha Igreja, assente 
na transcendência vertical, esgotou-se, a vindoura, assente no uso público da razão, na transcendência 
horizontal, na alteridade, diluiu-se. Só resta o consumo, esperando o recentrar e o revisitar dos valores que 
se perpetuaram em nome da dignidade e dos laços sociais que uniam o homem. 

Cultura 28
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sentido. O sistema categorial que caracterizava o espaço público em parte do século XX, 

espaço simbólico de democracia em acção, perdeu toda a signifi cação. Consumismo, fi de-

lidade do cidadão, desempenho são as noções que agora fazem sentido e ganham signifi -

cância, num mundo que caminha para a insignifi cância.

Estamos perante um espaço público que não passa de um almanaque efémero, em que 

a palavra, que se utiliza periodicamente, e em seguida se ignora, perde todo o sentido, 

um espaço público manipulado e instrumentalizado que serve determinados momentos e 

lugares, para que garanta a fi delidade dos cidadãos ou legitime a fugaz fi cção institucional 

do Direito, em que se constitui a opinião pública da contemporaneidade. As implicações 

no que se pode chamar espaço público/mundo, no quadro compulsório da passividade, do 

indiferentismo e da acomodação, estão à vista, quando indagamos sobre o que se passa no 

mundo, governado nas costas dos cidadãos marginalizados, sobre os povos descartáveis 

ou povos mudos, sobre os movimentos do altermundialismo ou da antiglobalização. 

No quadro da quotidianeidade, os exemplos desta perversão e colonização do espaço 

público democrático são inumeráveis. Esta maquinação em larga escala, e com enorme 

algazarra, tornou-se perniciosa a partir do momento em que penetrou e dissolveu o 

espaço público democrático. Aleatoriamente, como sinais eloquentes, veja-se, na política, 

o caso paradigmático do tratado da UE (Lisboa, 2007, e posterior desenvolvimento), ela-

borado em moldes que, eventualmente, impedirão os cidadãos de decidirem sobre a sua 

sorte, ou, na actividade editorial, a visceral subversão do sistema, engendrada por profe-

tas do embuste, que consiste em fazer passar por obra literária acanhadas estórias, que 

se alimentam de insignifi câncias, de carácter básico ou da “reedifi cação”, supostamente 

verosímil, da memória. 

A sociedade da revolução digital, da comunicação, da informação e da cibercultura 

levanta grande número de questões, em que os factores culturais e a sua apropriação – 

na essência, a luta do homem com a natureza, a sua própria natureza – são o motor da 

história, num mundo confl itual e, ao mesmo tempo, apaziguado numa gigantesca classe 

média. Nesta conjuntura, na passagem de uma sociedade de massas – expressão  da 

modernidade – à era das tribos, falar do esboroamento social, do enfraquecimento das 

instituições, do desmoronamento das ideologias, da transmutação de valores, das reuniões 

efémeras e efervescentes tem todo o cabimento. 

De modo semelhante, perante o fenómeno tribal referido – manifestação de “pós-

-modernidade” –, caracterizado pela transição da razão ao sentimento e à emoção e pela 

passagem de uma lógica da identidade a uma lógica do afecto, tem toda a razão de ser 

não omitir o fenómeno, sobretudo se pensarmos que o educar, o formar, o informar e 

cultura 28.indd   154 29-03-2012   08:55:12



| 155

o distrair podem, pela sua perversão, transmudar-se em uma nova sinonímia: anunciar, 

vender, vigiar e idiotizar, mormente com as imensas disponibilidades do espaço da ciber-

cultura, do qual a Internet é o ambiente mais acessível. 

Esta panorâmica deixa ver com mais clareza a distopia de que falo engendrada por uma 

casta planetária que vê no conjunto dos cidadãos, a nível ecuménico, apenas uma gigan-

tesca classe média consumista, supostamente englobando ricos e pobres, evacuada de 

valores e princípios, salvo o do hiperconsumismo. As principais instâncias do poder em 

que se frequenta e se sustenta esta casta, económicas, políticas e mediáticas, fazem imbri-

car todos os poderes – Estado, capital e média2.

Nesta perspectiva, o indivíduo não é mais que um ser involuntariamente omnipresente, 

sem fronteiras, o cidadão apenas um consumidor, num mundo em que a distribuição da 

riqueza e da soberania se faz sem transferência de dinheiro e descentralização do poder. 

O homem da era electrónica torna-se, assim, no centro ubíquo da experiência que o 

atravessa. Ele não está mais no espaço, está em todo ele, não é ele que se engana, é o cami-

nho que muda. Não é mais o espaço uniforme e exclusivo de Newton, é o espaço acústico, 

cujo centro está por todo o lado e a circunferência em lado nenhum.

Na verdade, o modelo cultural do consumo, que impregna toda a sociedade, defi ne-

-lhe a normalidade. É esta a matriz criada na charneira de meados do século XIX, que não 

pode ser ignorada para compreendermos o conjunto de uma imagética que entretanto 

foi sendo evacuada do seu conteúdo. Com efeito a teorização de Weber sobre o tempo 

austero da burguesia protestante inicia aqui o seu processo de desocultação de intenções 

de modo de vida, para começar a colocar à luz do dia um processo que nada tem a ver com 

a austeridade. A utopia pulveriza-se, a distopia ocupa os seus interstícios.

Despolitização do espaço público liberal

Se regressarmos às últimas décadas do século XIX, verifi camos que o modelo de espaço 

público liberal rapidamente entrou em contradição com os imperativos da economia capi-

talista. O princípio da publicidade que o fundava foi subvertido em favor do Estado e dos 

poderes económicos. Por este facto, o espaço público liberal cessou progressivamente de 

ser o local de uma discussão crítica ou “prática” fundadora. O sistema operacional que o 

suportava foi desviado, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, para organi-

zar a integração dos indivíduos na malha institucional do Estado e no mercado capitalista 

dos bens de consumo.

2 Cf. GEUENS, Geoff rey – Tous les pouvoirs confondues. Etat, capital et média à l’ère de la mondialisation. 
Anvers: EPO, 2003.
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Trata-se, em primeiro lugar, do declínio da concepção liberal da dimensão pública, isto 

é, de colocar em causa a fi cção da formação para a discussão racional de uma vontade 

geral, capaz de pôr fi m à dominação arbitrária. Um certo número de evoluções globais 

está na origem deste declínio, quer se trate do enfraquecimento da distinção entre pri-

vado e público, em razão do nascimento de uma nova esfera intermediária ligada à inter-

venção crescente do Estado na economia e à desprivatização do universo da produção, 

da mudança de estatuto da Lei (passagem de uma concepção negativa a uma concepção 

positiva) ou da concentração industrial e fi nanceira. 

Este declínio associa-se ao desvio do dispositivo institucional (os média, por exemplo) 

que foi construído para suster uma comunicação política fundadora. Esta é doravante 

utilizada para fi ns de manipulação (publicidade comercial) e de organização do lealismo 

dos cidadãos com respeito ao Estado tecnocrático. Existe, pois, despolitização do espaço 

público liberal à medida que ele foi apropriado pelo Estado e pelos poderes económicos, 

que o instrumentalizaram ao serviço das lógicas de acção respectivas.

Este desvio tem consequências importantes. A principal, interpretando Jürgen 

Habermas, é a que provoca o esgotamento da actividade comunicacional fundadora. O 

Sujeito fi ctivo do Estado constitucional tornou-se invisível. A comunicação política hori-

zontal desapareceu, o público fazendo uso político da sua razão é desapossado dos seus 

atributos e das suas instituições. Perde toda a existência real. É substituído por grupos de 

interesses e por partidos com uma racionalidade estratégica de pressão sobre o Estado. 

Ou seja, o trabalho social de objectivação e de explicação é submetido apenas à racio-

nalidade instrumental ou estratégica do Estado tecnocrata. A despolitização do espaço 

público liberal salda-se, assim, por um défi ce de sentido e de mediação simbólica que a 

administração é incapaz de suprir.

O que esta tese subentende é a destruição do espaço público liberal, a perda do seu 

carácter de universalidade (verdade e justiça fundadas na razão, na época moderna) a favor 

de normas, de afi rmações e de critérios de avaliação apenas obedecendo a imperativos de 

regulação, logo de êxito de uma gestão sistémica da economia e da sociedade. É porque 

existe um processo desviante entre esta evolução e a permanência da estrutura da activi-

dade comunicacional de base (que requer sempre a mediação de um terceiro simbolizante 

universal e impessoal, a historicidade da troca social3) que existe desenvolvimento de uma 

3 A trama da refl exividade da troca social: as estruturas cognitivas e os quadros normativos; os pontos de 
referência da discriminação e os critérios de avaliação; os modos de apreensão do tempo e das disposi-
ções face à mudança; as regras de escolha e as proposições defi nindo as maneiras de proceder; os modos 
de representação e os esquemas de acção; e, a um outro nível, os jogos das funções e das categorias da 
prática; as afi rmações consideradas como verdadeiras e as normas tidas como justas; as crenças e as 
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crise sem precedentes da identidade social4. A principal constatação é o declínio irreversí-

vel das formas de comunidade tradicionais, isto é, a obsolescência (atrofi amento) de dis-

positivos de regulação simbólica próprios de unidades locais estáveis (vilas, bairros, etc.).

As funções que assumia a tradição cultural em matéria de estruturação da identidade 

e da motivação da acção tornaram-se objecto de uma intervenção organizadora da parte 

do sistema político-administrativo e do sistema económico. 

Desintegração do espaço público liberal

Retoma-se assim a tese da desintegração do espaço público liberal, uma problemática 

que surge no quadro de uma análise das tendências para a crise, próprias das socieda-

des de “capitalismo avançado”, cuja principal hipótese tem a ver com a extensão do papel 

económico e social do Estado que criou uma necessidade acrescida de legitimação. 

Essencialmente, porque os recursos públicos são afectados a fi ns privados e porque o 

Estado intervém cada vez mais directamente para garantir, em nome da performatividade 

do sistema, uma apropriação privada da riqueza socialmente produzida. 

Ora, a obtenção do aumento de legitimação necessário esbarra em limites que são 

essencialmente de ordem cultural. Por um lado, essa legitimação fez-se, até ao presente, 

no terreno da signifi cação, ou seja, explorando a reserva de imagens do mundo e das 

motivações da acção herdadas da sociedade pré-capitalista e das ideologias universalistas 

da sociedade burguesa. Esta reserva esgotou-se e o que resta não é funcional em relação 

aos imperativos do sistema. Por outro, a renovação desta legitimação pela signifi cação 

escapa ao domínio de controlo do sistema: não pode haver “produção administrativa de 

signifi cação”. É por isto que, quando o sistema administrativo se apodera da cultura, a 

objectiva e a insere nos seus cálculos estratégicos, destrói a sua capacidade de garantir 

identidade e de fornecer as normas e as motivações para a acção. As tradições só conser-

vam manifestamente a sua força de legitimação quando não são arrancadas dos sistemas 

de interpretação que asseguram a continuidade e a identidade dos grupos. A cultura só 

resta viva quando é espontânea e no estado prático.

O segundo limite diz respeito à forma democrática do Estado capitalista. A legitimação 

deve conformar-se aos princípios, às regras e aos procedimentos que fundam a dominação 

fi gurações; entre estes elementos uns são determinados, outros são determináveis por uma elaboração 
colectiva; uns são actualizados nos discursos e nas práticas, os outros são explicitados, formalizados, 
racionalizados; uns são unicamente interiorizados (modelos culturais), outros são exteriorizados para 
fi gurar uma alteridade social a si – garantes meta-sociais (cf. QUÉRÉ, Louis – Des miroirs équivoques: Aux 
origines de la communication moderne. Paris: Aubier, 1982, pp. 82 e 84).

4 Cf. QUÉRÉ, Louis – Des miroirs équivoques…, pp. 82 e 84.
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política (legitimação pelo Povo). Ora, a perseguição da performance e do poder impede o 

Estado de aplicar realmente este modo de legitimação, porque ela exige uma total auto-

nomia de decisão do sistema administrativo (em política como em economia) em relação à 

“formação da vontade legitimante” requerida num regime democrático. As decisões devem 

ser tomadas independentemente das motivações (aspirações e exigências) dos cidadãos.

Para resolver estas contradições, o sistema administrativo da sociedade tecnológica 

coloca em acção um dispositivo de legitimação permitindo: 1) obter a lealdade difusa dos 

cidadãos, 2) assegurar uma integração social por meios funcionais em relação aos impe-

rativos da performatividade do sistema. A primeira é adquirida graças ao respeito formal 

dos princípios da democracia. A segunda pela substituição do saber moral-prático (inter-

pretativo e motivacional) da tradição por um saber refl exivo que tematiza as evidências 

culturais e, ao mesmo tempo, por um dispositivo de motivação centrado sobre valores 

consumíveis, isto é, sobre um utilitarismo individualista.

1. O respeito pelas formas da democracia burguesa limita-se à manutenção de eleições 

por sufrágio universal. Este facto permite, tendo em conta as migalhas das ideologias uni-

versalistas, herdadas da sociedade burguesa, mas, desde logo, disfuncionais em relação 

à busca da performance, obter a aprovação global das massas, evitando a sua participa-

ção efectiva na actividade normativa e decisional. É neste sentido que se fala de opinião 

pública despolitizada. Esta despolitização dá origem a cidadãos passivos, cujo único 

direito residual é o de recusar o assentimento no momento das eleições. Esta despolitiza-

ção não é apenas uma exigência do sistema (crescimento da sua autonomia de decisão), 

mas é também organizada por ele. O sistema subtrai sistematicamente as orientações que 

determinam o desenvolvimento social ao debate político e à formação da vontade geral. A 

ideia de vontade geral (mais propriamente o processo de formação da vontade no sentido 

da deliberação geral) desagua fi nalmente na ideia de soberania nacional.

Vários procedimentos permitem obter este resultado. Primeiro, uma planifi cação ideo-

lógica que consiste em orientar a atenção para certos temas, dito de outro modo, colo-

car sob a bebida, aquém do limiar da atenção, outros temas, outros problemas e outros 

argumentos e subtraí-los, assim, à formação da opinião5. É o método da desinformação 

técnica que consiste em dissimular ou travestir os verdadeiros objectivos de uma política. 

Em seguida, uma justifi cação teórica de autonomização do sistema administrativo e da 

exclusão dos cidadãos dos mecanismos de elaboração das normas e das decisões legíti-

5 Cf. HABERMAS, Jürgen – Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé. Paris: 
Payot, 1978, p. 101.
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mas. Tal é o papel da “teoria da dominação democrática da elite”, que reduz a democracia 

(esta não é mais defi nida pelo conteúdo de uma forma de vida que exprime os interesses 

universalizáveis de todos os indivíduos) a um “método para escolher os dirigentes e os 

ornamentos do aparelho de direcção”6. Ou, ainda, o da teoria dos sistemas, que se dedica a 

demonstrar a incompatibilidade da participação alargada dos cidadãos com a racionaliza-

ção das decisões, isto é, com a sua performatividade, numa sociedade complexa.

O terceiro procedimento é, sem dúvida, o mais importante. Consiste em afastar os cida-

dãos do debate ético e político, substituindo uma actividade motivada pela signifi cação 

por uma actividade motivada pelos interesses e, em particular, pelos valores de uso. A abs-

tenção política do cidadão é de qualquer maneira garantida, ao mesmo tempo que com-

pensada por um “privativismo” que consiste em orientá-lo para uma estratégia utilitarista 

que o sistema pode fazer pelos seus próprios meios: desenvolvimento do interesse pelo 

consumo, pelo lazer, pela carreira profi ssional, etc. A rarefacção da signifi cação que forne-

cia legitimação e motivação é, assim, compensada por reparações funcionais em relação 

ao sistema, que estruturam a identidade e a acção em torno do critério da performance. 

As aspirações e as expectativas dos indivíduos contribuem, desde logo, para reforçar a 

lógica da performatividade. Pergunta-se, contudo, se os procedimentos administrativos 

completam as motivações dos indivíduos, ou seja, se os convencem a respeito do que é 

necessário ao sistema para ser performante.

2. É refl ectindo sobre os limites encontrados por esta visão de completa determinação 

do processo de socialização que se analisa a especifi cidade da cultura e das evidências que 

o constituem. Ainda que a formalização administrativa provoque uma ruptura da “orien-

tação pelos valores”, isto é, pela signifi cação, esta formalização separa e autonomiza os 

domínios de acção constituídos em sistema (educação, sexualidade, saúde, trabalho, laze-

res, etc.) e deforma também os critérios de verdade e de justiça que produzia este saber 

prático irrefl ectido. O primado do critério de efi ciência subverteu-os.

A argumentação de Habermas, que aqui aproprio, é dirigida pela vontade de refutar os 

postulados da teoria dos sistemas tecnocráticos. A formação da identidade e dos motivos 

de acção requer dos sistemas interpretações convincentes, ou seja, fundados em justiça/

justeza; a unidade e a identidade do sujeito social apenas se constroem no interior desta 

dupla matriz necessária à socialização. Ora, precisamente o saber, as normas e as decisões 

regidas pelo critério da performance não preenchem estas condições. De onde decorre 

este défi ce de legitimação e de motivação no capitalismo avançado, resultante da rarefac-

6 HABERMAS, Jürgen – Raison et légitimité…, p. 169.
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ção da signifi cação. Contra este imperialismo da performatividade, Habermas milita por 

uma ética comunicacional, focando-a como uma alternativa à orientação do saber e da 

acção pelo utilitarismo na sociedade tecnológica, ética comunicacional que não ignora a 

mutação estrutural do próprio espaço público liberal e a dimensão da sua evolução7.

“Ética profana do utilitarismo”

Neste contexto, a ciência, que acede à autoridade anteriormente dada à religião e à 

moral, adquire o monopólio da verdade, face a um mundo de valores tornado indecidí-

vel. Interpretações e normas, conhecimento e acção dimanam deste facto (privatização 

da moral), ou seja, uma “ética profana do utilitarismo” constitui a consciência comum do 

ponto de vista moral-prático. Os seus dois componentes são “o individualismo possessivo” 

e a procura de valores de uso. Enfi m, uma “ideologia da performance” centrada no sucesso 

profi ssional e na “concorrência pelo estatuto”, por via da formação escolar, substitui a sig-

nifi cação (a “orientação pelos valores”) ao nível da estrutura da motivação (aspirações e 

exigências), da acção e da elaboração da identidade8. 

Não surpreende, pois, que a opinião pública fi que submetida ao controlo da domina-

ção, ainda que conduza o poder a concessões ou a reorientações9. A opinião pública não 

observa mais as regras da discussão pública ou, muito simplesmente, de uma comunicação 

escrita ou oral, nem se preocupa com problemas de ordem política, isto é, dirigir-se às ins-

tâncias políticas. As relações que a opinião mantém com a dominação desenvolvem-se, se 

pode dizer-se, atrás das suas “costas”: as reivindicações de ordem privada (automóvel, elec-

trodomésticos, etc.) são colocadas sob a categoria de “opinião pública”, do mesmo modo 

que todos os outros comportamentos, não importa de que grupo social, desde que o poder 

e a administração do Estado social possam disso fazer uso no exercício das suas funções.

Com efeito, o contexto de comunicação específi co a um público de pessoas privadas, 

fazendo uso da sua razão, é desinteressado, a opinião pública que outrora aí se formava 

7 Cf. HABERMAS, Jürgen – L’Espace public – Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise. Paris: Payot, 1978, p. 254; e, do mesmo autor, Théorie de l’agir communicationnel. Tome I: 
Rationalité de l’agir et rationalisation de la société; Tome II: Pour une critique de la raison fonctionnaliste. Traduit 
de l’allemand par: Jean-Marc Ferry (tome I); Jean-Louis Schlegel (tome II). Paris: Fayard, 1987.

8 Cf. QUÉRÉ, Louis – Des miroirs équivoques…, p. 147.
9 Parafraseando, a propósito da opinião pública, um publicista do século XIX, podemos dizer que hoje 

a democracia é “uma lotaria aladroada” e aldrabada. “Que é então a opinião pública? É uma lotaria 
aladroada (...), não existe verdadeiro espírito e opinião pública, falta o único freio que poderia conter 
os abusos do poder” (O Portuguez; ou Mercurio Politico, Commercial, e Literario (O). Londres: Impresso por 
W. Lewis; Impresso por T. C. Hansard, na Offi  cina Portugueza; Impresso por L. Thompson, 1814-1826, Vol. III, 
n.º XVII (Setembro – 1815), pp. 430-431). 
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é, por um lado, recomposta em opiniões informais de pessoas privadas que não formam 

mais um público e, por outro, concentrada nas opiniões formais das instituições que têm 

uma real efi cácia publicística. 

Na medida em que as instituições da comunicação sofreram os efeitos da comercializa-

ção e da concentração (o modelo liberal de espaço público implicava que as instituições 

do público que fazia uso da sua razão estivessem ao abrigo da intervenção do poder, desde 

que estivessem entre as mãos de pessoas privadas – o periódico é exemplo típico), tanto 

sob o plano económico e técnico, como sob a sua organização, estas instituições tomaram 

durante os últimos cento e cinquenta anos a forma de grandes complexos detentores do 

poder social, ao ponto de, doravante, na posse de mãos privadas se tornarem, em muitos 

aspectos, uma ameaça para o inerente exercício crítico de que devem estar imbuídas. 

Comparados à imprensa da era liberal, os média contemporâneos adquiriram uma efi cá-

cia incomparavelmente maior. Enquanto, outrora, a imprensa exercia uma função media-

dora e estimulante no uso que as pessoas privadas, constituindo um público, faziam da 

sua razão, nos nossos dias, são os média que, ao contrário, condicionam este raciocínio10.

Em suma, cabe aqui uma apreciação que tem por fundamento a concepção de socie-

dade, de espaço público liberal, em função da participação no debate das ideias, as ideo-

logias concebidas como discursos racionais, dos quais o impresso é o indispensável e privi-

legiado veículo. A clarifi cação intelectual que se processava, própria do período do triunfo 

da imprensa escrita, opõe-se à actividade pura e simples do consumo que caracteriza hoje 

a era dos multimédia. Se pode dizer-se de outro modo, a substituição da “grafoesfera” pela 

“videoesfera”, da utopia à distopia, signo do declínio da República das Luzes, trabalha em 

benefício da pseudodemocracia e de um provável empobrecimento intelectual, consecu-

tivo à introdução na vida política de uma mediatização alargada11.

Mas se este era o quadro que dominava boa parte do século XX, hoje pode dizer-se que 

este mesmo panorama, com a invenção da world wide web e a Revolução Digital, sofreu 

alterações que aprofundaram a crise de dissolução do espaço público democrático, na 

viragem do século XX para o século XXI. Podendo ser acusado de desmedidamente inter-

pretativo, também posso afi rmar que não é necessário ter uma imaginação ardente e um 

10 Cf. HABERMAS, Jürgen – L’Espace public..., pp. 246-260.
11 Alguns autores defendem que as instituições de comunicação contemporâneas, em lugar de acentua-

rem o empobrecimento intelectual, sucessivo à introdução na vida política de uma mediatização ampli-
fi cada, estabelecem justamente uma relação entre esta alargada mediação e a possibilidade de tocar 
camadas sociais que, tidas como afastadas do escrito, são vistas como podendo integrar, graças aos 
multimedia, um espaço público do qual tinham sido antes excluídas (Cf. BAUTIER, Roger – De la rhétorique 
à la communication. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1994, pp. 311-312).
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espírito cultivado para intuir o que se passa no século XXI: a dissolução consumada do 

espaço público democrático. 

Porque falo em dissolução consumada do espaço público democrático? Porque a fór-

mula de Taine tem um valor trans-histórico, ou seja, se tivermos presente uma dada socie-

dade, um número restrito de pessoas tem sempre a faculdade e o uso da razão, a herança 

e a consciência das responsabilidades superiores, enquanto a massa, a multidão, egoísta, 

ignorante, tendo necessidade de ajuda, “ne lâche son urgent que par contrainte”12.

O poder é, pois, sempre confi scado por um pequeno número de pessoas, por um grupo 

restrito e privilegiado, em detrimento da maioria, uma ideia enraizada na consciência uni-

versal. A oligocracia torna-se mesmo a essência de todos os regimes, para não dizer de 

todas as organizações sociais. Em lugar de consolidar a crença na instauração da demo-

cracia, a extensão do sufrágio universal fez crescer, ao contrário, as dúvidas, as incertezas 

e os equívocos. O poder parece residir nas mãos de uma pequena minoria, ou oligocracia, 

se pode dizer-se, que se exprime em nome de uma maioria, sempre ausente (aqui reside, 

essencialmente, a vacuidade do espaço público), e que despreza praticamente todos os 

que são excluídos do seu seio, o que equivale a um princípio de exclusão, que fundamenta 

o princípio organizativo da programação da injustiça. Ou seja, o regime representativo 

mascara a realidade efectiva, a saber, a de uma pequena oligocracia que dirige os paí-

ses, se começarmos a procurar “a verdade efectiva das coisas” atrás dos simulacros jurídi-

cos. Assim, pouco a pouco, a doutrina das minorias dirigentes afi rma-se além do sufrágio 

universal, além do igualitarismo e das reivindicações democráticas. A pergunta: “quem 

governa realmente?”13 conduz, por sua vez, à revelação de uma ilusão mistifi cadora: a 

democracia é um logro, uma fraude e, no melhor dos casos, uma miragem. No momento 

em que as sociedades industriais atingiram o seu apogeu e revelaram o afastamento entre 

a teoria democrática e a prática democrática, uma oligocracia tomou conta do sistema 

social, e a soberania popular surge, com efeito, como uma vasta impostura14. A democracia 

é sempre confi scada por uma pequena minoria, que se reporta aos princípios democráti-

cos unicamente para dar uma aparência de legitimidade às suas acções, cujos interesses 

12 Cf. TAINE, Hippolyte – Les Origines de la France contemporaine. La révolution: L’anarchie. II.I. Paris: Hachette, 
1878.

13 Cf. BUSINO, Giovanni – “Les théories des élites: problèmes et perspectives”. Revue européenne des sciences 
sociales. Vol. XXV (N.º 76-1987). Genève: Droz S.A., 1987, pp. 248-249.

14 Cf. MOSCA, Gaetano – Elemento di scienza politica. Roma: Bocca, 1896; RIPEPE, E. – Le origini della teo-
ria della classe politica. Milano: Giuff ré, 1971, pp. 253-259; Idem – Gli elitiste italiani. Pisa: Pacini, 1974, 
pp. 15-234; VECCHINI, F. – La Pensée politique de Gaetano Mosca et ses diff érentes adoptions au cours du 
XXe siècle en Italie. Paris: Cujas, 1968; ABERTONI, E. A. – Gaetano Mosca, storia di una dottrina politica. 
Formazione e interpretazione. Milano: Giuff ré, 1978.
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comuns determinam a coesão necessária à sua existência e reprodução, que passa pelo 

recrutamento de novos membros, uma estrutura piramidal, cuja organização implica a 

divisão de funções, organização que autofagocita as suas próprias fi nalidades e ideologias 

para, com sucesso, preservar unicamente o espírito de conservação15. Como é sabido, para 

que o poder possa ser exercido, é necessário dispor de uma infra-estrutura jurídica e moral 

muito sólida, de um aparelho ideológico e administrativo, ou seja, de uma fórmula polí-

tica, que é entretecida pelo princípio abstracto e mistifi cador da soberania popular. Em 

derradeira instância, estas características fundamentais permitem o crescimento e desen-

volvimento de estruturas de poder oligárquico16, não apenas no campo conservador, mas 

também no quadro de organizações revolucionárias (leia-se partidos políticos e sindica-

tos), que antes se propunham destruir todas as formas de desigualdade. 

Nesta vasta organização, em que acontece o aprofundamento do modo de produção da 

dominação que esvazia completamente o conteúdo da democracia, o interesse particular 

torna-se um fi m em si, com os seus objectivos e interesses próprios, com organizações seja à 

esquerda seja à direita, em cuja estrutura organizadora o feroz, e nada democrático, confl ito 

entre oligocracias é um dado que escapa aos observadores menos atentos17. Daqui releva 

que o governo da maioria é uma ilusão, na medida em que esta é sempre apática ou pro-

fana. O mito da democracia, como comunidade de indivíduos iguais, conduz hoje à negação 

da possibilidade de uma democracia enquanto experiência quotidiana efectiva e positiva18.

Uma visita, ainda que breve, ao periodismo português da primeira metade do século 

XIX, pleno de optimismo, apesar de contaminado por preocupações futuras19, deixa ver 

15 Cf. MICHELS, R. – Les Partis politiques: essai sur les tendances oligarchiques des démocraties. Traduit par le 
D. S. Jankélévitch. Préface de René Rémond. Paris: Flammarion, [1978]; Zur Soziologie des Parteiwesens in 
der modernen Demokratie, Untersuchungen über oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Leipzig : W. 
Klinkhardt, 1911.

16 Cf. RÖHRICH, W. – Robert Michels. Von Sozialistisch-syndakalistischen um faschistischen Credo. Berlin: 
Duncker und Humblot, 1972.

17 Cf., a propósito, a entrevista de um sindicalista profi ssional, responsável máximo de uma central sindical 
portuguesa – TSF, 2008-02-03.

18 Cf. BUSINO, Giovanni – “Les théories des élites: problèmes et perspectives”. Revue…, pp. 250-252.
19 Já em meados da quarta década do século XIX se adivinhava que os fundamentos do espaço público 

liberal/burguês estavam desajustados das ambições de estrato político que assenhoreavam o exercício 
do poder, independentemente de quem alternava nesse exercício. O exemplo pode vir do texto a seguir 
transcrito, que, a meu ver, caracteriza de forma notável o “ovo da serpente” que iria contribuir para a 
dissolução do espaço público democrático, um processo longo, de mais de um século. Sobre a pergunta 
“existe terceiro partido?”, o redactor, do periódico aqui citado, responde que, perante um, que inclui 
todos os interessados no absolutismo, e outro, que abrange as classes industriosas, literatos e quase 
tudo o que se chama povo, existe ainda um estrato de anfíbios, em qualquer dos dois, que, por interes-
ses, e não por convicções políticas, não se conserva muito tempo em qualquer deles, que pode ajudar a 
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a força da opinião pública e o espaço público liberal/democrático em desenvolvimento20. 

O círculo antropológico da comunicação levava esta ao seu ponto incandescente, con-

tribuindo decisivamente para a fusão confl itual periódico/leitor e para a produção de 

fenómenos de opinião favoráveis a um novo “mundo de vida”. Provavelmente uma “utopia 

doce” a realizar mas irrealizável e, por isso mesmo, muito mais forte21. A fé, a honra, a pro-

bidade, o lícito e o ilícito, o sagrado e o profano, ainda não eram objecto de tráfi co, como 

nos nossos dias, em que o aprofundamento do modo de produção da dominação, exterior 

à economia, à política e à cultura, sem que isto signifi que afastamento ou ruptura, para 

melhor exercer essa dominação, é um dado adquirido. 

Se antes eram grupos minoritários privilegiados que dominavam este processo22 imbri-

cados, e dependentes, da economia, da política e da cultura (indústria cultural), hoje, esta 

oligocracia paira acima do modo de produção para produzir algo que se adeqúe ao seu 

objectivo de dominação. A dependência, antes existente, não permanece, ou está ultra-

passada, pois o quadro, perversamente, inverteu-se: a formação social não controla esta 

constituir, com os tímidos que receiam comprometer-se, as nulidades e mediocridades ambiciosas, ou 
seja, uma massa de trânsfugas, “o terceiro partido”. “Ora, como esta gente nem pode confundir-se com 
os miguelistas, nem com os liberais, é claro que forma um partido separado (…), suas obras se parecem 
com o retrato que acima traçámos, logo o terceiro partido (…) existe formado (…) por desgraça nossa” 
(cf. O Movimento. Periodico Semanal. N.º 42 (14 de Agosto – 1836), pp. 345-346). Se na conjuntura, a que 
o texto reporta, ainda se pode falar de espaço público liberal/burguês, na génese do democrático, este 
sobretudo com a participação de maior número de cidadãos e o alargamento do direito de voto, ou seja 
o aprofundamento do conceito de cidadania, hoje está à vista a consumada dissolução do último dos 
espaços em que o público participava. O que era espaço de discussão passou a ser espaço de circulação. 
É pois claro, a todas as luzes, que, neste horizonte de chegada, a gramática da política do poder, que 
coloca à vista de todos a luz que ilumina a acomodação, a inacção de refl ectir e o convite à inércia e à não 
participação, não tem uma inteligência estratégica, possui apenas uma visão instrumental. 

20 “Morto se pode dizer o governo, que a não goza [opinião pública], perdido o Estado, que a perde (…). Por isso 
em todos os tempos as guerras de opinião hão sido as mais porfi adas. Não há indivíduo que por ela não tra-
balhe (…). Se Napoleão não houvesse desprezado a opinião e vontade dos franceses (…), nunca os expulsos 
Bourbons tornariam a sentar-se no trono (…). Perdeu Carlos X a opinião e logo depois a coroa (…). À vista 
destes exemplos (…), como ousarão os nossos homens de Estado afrontar a opinião pública?” (O Movimento. 
Periodico Semanal. N.º 1 (1 de Novembro – 1835), p. 3). Era assim na quarta década do século XIX. 

21 Cf. THOM, René – “A utopia desagua no infi nito”. “Revista”. Expresso. Texto e entrevista conduzida por José 
Bragança de Miranda. Lisboa: 27 de Maio de 1995, pp. 94-96, e Prédire n’est pas expliquer. Entretiens avec 
Emile Noël (avec la collaboration d’Alain Checiner). Paris: Flammarion, 1993, pp. 35-61 e 69-78; como aí 
Thom afi rma: “[O]n est toujours en état de privation. On essaie de combler ce manque. Et cela conduit 
à une recherche qui est pratiquement sans issue. Nous marchons d’aporie en aporie” (THOM, René – 
Prédire..., p. 59). 

22 Estes grupos não devem ser associados a elites; estas perseguem objectivos virtuosos – fazem todos os esfor-
ços em nome da grande política, a que faz animar as instituições (cf. CASTORIADIS, Cornelius – L’Institution 
imaginaire de la société. Paris: Seuil, 1975, pp. 457 e ss.), a que premeia os serviços, os talentos e as virtudes.
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oligocracia, antes é dominada por ela. Daí poder falar-se de um novo modo de produção, 

que se reproduz ciclicamente (em função do grupo minoritário privilegiado, que toma de 

assalto o privilégio), não só da dominação, mas ainda da reprodução de riqueza. E, obvia-

mente, o princípio da elegibilidade equivale a um paradigma de rejeição, porque pratica o 

modelo organizativo do programa e gestão da parcialidade.

Talvez um exemplo maior desta situação se possa resumir ao parlamento actual, do 

século XXI: ou seja o barulho “ensurdecedor”, ou ruído “atroador”, da eloquência muda, 

uma doença política congénita, de grande número dos, chamados, representantes do 

povo. A linguagem vã, fraudulenta, da política é o seu modo de estar em si. Aliás, neste 

contexto, pode afi rmar-se e perguntar-se, como já em 1836, se escrevia: 

Que deverá pois fazer a nação nestas tristes circunstâncias, em que se vê que aqueles 

homens a que delegou o seu poder, e lhe entregou os seus destinos, longe de promoverem 

a sua felicidade, vão, de dia em dia, preparando a sua total ruína, tratando só de satisfazer a 

sua ambição? O que ela deverá fazer é não só privá-los do poder, que tão desgraçadamente 

lhes confi ou, mas separá-los para longe de si. E a razão é por que estes homens, uma vez 

dominados pela força daquela paixão, ainda que sejam derrubados do poder, jamais hão-de 

cessar de fazer todos os esforços para outra vez o empolgarem e o único meio que há para 

evitar um tão grande mal é expulsá-los para longe da mesma nação, que eles tanto querem 

sacrifi car e conduzir ao mais horroroso abismo da desgraça!!!!23

Com um carácter premonitório, o autor antecipa a historiografi a, dos séculos XX e XXI, 

desta oligocracia de que falo, que inicia já neste período o aperfeiçoamento do modo de 

dominação, ensaiando novas derivas sobre o “não importa o quê”, tendo por fi nalidade a 

autoconservação e autoperpetuação. 

Bancarrota espiritual e cultural

A questão que até agora se agitava entre nós mudou inteiramente de natureza. O que era 

uma questão de instituições, de modo de existência, tornou-se uma questão de essência. 

Bancarrota espiritual e cultural, mais ainda que qualquer outro tipo de bancarrota, é a 

expressão deste orgíaco esvaziamento do espaço público democrático, em que a intriga 

e o logro se concertam de sobejo. A reifi cação atingiu tal grau de profundidade, que esta-

mos perante o que pode chamar-se uma falência espiritual, em que a cultura é a imposta 

por esta oligocracia que plana acima da sociedade. A época em que o homem ou a mulher 

23 Cf. A Vedeta da Liberdade. N.º 261 (4 de Novembro – 1836), p. [1].
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modernos tinham necessidade de aprender a argumentar para convencer o seu interlo-

cutor ou o seu público é um facto datado, é uma antigualha gótica. O acto de convencer, 

distinto do de explicar ou do de informar, tinha o poder de fazer evoluir a opinião e poder 

mudar as coisas, tendo sempre presente uma retórica imbricada com duas preocupações 

indissociáveis, a da efi cácia e a da ética. A retórica mantinha-se à distância das técnicas de 

manipulação, ao contrário da vacuidade retórica manipuladora, desde há muito presente 

na nossa esfera comunicacional. A efi cácia podia perfeitamente caminhar a par com o res-

peito pelo outro e por si mesmo. Hoje, como se sabe, é uma fábula da memória, num pre-

sente efabulado e envenenado pela ideologia consumista, na solidão do universo pessoal 

de cada personagem, que dá mais força à minoria privilegiada, para poder planar sobre a 

sociedade e encontrar-se exactamente na encruzilhada do labirinto da dominação.

A reifi cação é uma face, ao mesmo tempo caldo de cultura para a produção de uma outra, 

igualmente perversa, identifi cada com a obscena dominação exercida por esta oligocracia, 

que, utilizando ingredientes preexistentes, diagonaliza e dialogiza a estrutura dos grandes 

grupos económicos ou fi nanceiros, ao mesmo tempo maléfi cas apólices geopolíticas, bem 

como exibe um novo modo de produção da dominação, uma espécie de monarquia auto-

-eleita “pós-moderna”. Com efeito, esta minoria privilegiada, apesar de ser, em grande parte, 

originária dos partidos, funciona acima dos partidos, é omnipotente e omnipresente, pro-

fi ssionalizou-se (criou um novo modo de profi ssionalização da actividade política e sindical, 

um novo modo de produção da dominação). Fazendo a distinção dos fundamentos eco-

nómicos, esta minoria promove a organização “científi ca” e programada da desigualdade: 

retenção de informação, constituição de domínios reservados para a tomada de decisões, 

a hierarquização das funções e diferenciação dos salários são os factores mais importantes 

desta apropriação dos meios de produção e do controlo da planifi cação. A conclusão é evi-

dente: a economia, a política e a ideologia não saem do modo de produção, não existem 

independentemente deste, mas permitem a reconstituição do social, enquanto tal, por uma 

nova combinação de elementos preexistentes, criando assim um novo modo de produção24. 

Para isso, esta oligocracia falseia, quando necessário, as próprias regras do modo de 

produção capitalista para criar um modo de produção próprio, um novo modo de produ-

ção da dominação, em que naturalmente se inscreve a instrumentalização dos média, que 

mostra a rápida concentração entre interesses da minoria dominadora e interesses mediá-

ticos. Os média deixaram de ter a anterior função no seio do espaço público democrático, 

criando um espaço privado, que serve os interesses da minoria privilegiada e os seus pró-

24 Cf. LEFORT, Claude – Éléments d’une critique de la bureaucratie. Genève; Paris: Droz, 1971; Les Formes de 
l’histoire: essais d’anthropologie politique. [Paris]: Gallimard, 1978.
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prios interesses, como interlocutor singular entre os interesses da minoria e a sociedade, 

os negócios e a política. Os média representam os interesses criados pela oligocracia, 

como se fossem naturais e inevitáveis, como se se tratasse da ordem natural das coisas25.

Se a comunicação é a matéria-prima do século XXI e, como tal, a mais importante acti-

vidade económica da sociedade, os média são os colonizadores de uma estratégia dese-

nhada pela minoria privilegiada, que usurpou a democracia, para conquistar não já os 

espaços territoriais e os mercados, mas sim para, em refi nada deriva do neocolonialismo, 

ir ao âmago dos consumidores, à sua quinta-essência, e atingir as suas formas de com-

portamento e de sentimento, tentando criar novas “cosmogonias”, que escondem as suas 

fi cções, para as acomodar, supostamente, como se fossem fenómenos da natureza. Na sua 

perversa evolução, fi zeram da realidade algo que nem remotamente pode ser visto como 

um sistema igualitário e democrático. O controlo dos grandes média pela oligocracia, que 

contamina intestinamente, de fi o a pavio, toda a formação social, deu lugar, em grande 

medida, a leituras da realidade pelo viés da grelha conceptual orwelliana. A cosmopoliza-

ção da minoria privilegiada, esta mudança tectónica, acentuou-lhe o poder, que transfor-

mou o poder dos média em instrumento de controlo social, doutrinação cultural, eleitoral e 

plataforma de aceleração e propagação dos valores, sempre em reprodução, da sociedade 

de consumo, uma unidade de princípios controlada por esta minoria deliberativa. Este fl a-

gelo civil é unicamente meneado pela ambição desta oligocracia “pós-moderna”26, que se 

ergueu sobre as ruínas da antiga – ou, para melhor dizer, é uma categoria “pós-moderna” 

cega, que se serve de uma mão invisível, que no nosso retrocesso funda os seus interesses.

Reinventar a rua

Que fazer? Dar uma resposta, neste banho de pessimismo, pode conduzir sempre a 

perguntar porquê falar do “fi m da ideologia”, se da utopia não se vê o fi m, independen-

temente do esgotamento consumado do espaço público democrático, uma forma con-

sensual, que, como todos os consensos, é efémera, mas sempre renegociável? Fim de um 

ciclo ideológico, sem com isso considerar a lição fi nal da história? Ou espuma ideológica? 

25 A este propósito, cf. BLESA ALEDO, Pablo – “El rapto de la democracia: oligarquias, mediocracia y globali-
zación”. Estudos do século XX. Número 7. 2007. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2007, pp. 
167-185.

26 Digo “pós-moderna”, porque ignora a modernidade, desconhece as conquistas da modernidade e o que 
lhe falta realizar, apesar de não se saber muito bem o que é a “pós-modernidade”, em torno da qual um 
vocabulário teórico não consegue uma explicação cabal. Como diz Edgar Morin, independentemente da 
pertinência da oposição moderno/”pós-moderno”, o problema é mais radical e complexo. “Ce qui est en 
cause est beaucoup plus que notre idée de modernité: c’est à la fois notre idée de civilisation et notre 
idée de développement” (MORIN, Edgar – Pour une politique de civilisation. Paris: Arléa, 2008, pp. 26-27). 
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Qualquer resposta seria ao mesmo tempo excessivamente arriscada e sempre inoportuna. 

Parafraseando Castoriadis27, é o espírito do tempo, tudo conspira no mesmo sentido, com 

as mesmas consequências: a insignifi cância.

Há, contudo, sempre um passado que, perante as nossas necessidades ideológicas, pode-

mos tentar reconstruir para fazer sentido e talvez justifi car as nossas realizações e enganos. 

Há sempre um futuro que, em virtude das nossas esperanças utópicas, podemos enfrentar, 

cumprindo as nossas tradições e esforços. Existem sempre valores e ideais para os quais 

apontamos estes esforços, ou pelo menos pelos quais julgamos os nossos fracassos. Há que 

não ignorar este potencial, um potencial que não está dependente da transcendência, mas, 

de uma maneira ou de outra, presente em cada novo “começo de ideologia”.

A utopia, hoje, consiste, a meu ver, no sonho de constituir um enquadramento intelec-

tual e moral para pensar a democracia e civilizá-la (retirá-la do controlo de forças obscu-

ras). Basta constatar que é no momento em que deveria preparar-se a emergência de uma 

forma superior de democracia, de governo democrático aprofundado, que se assiste pre-

cisamente ao contrário, à indiferença dos cidadãos, com lucro dos burocratas, tecnocratas 

e eurocratas dos Estados, em relação às acções e questões que são do interesse geral e do 

bem comum. Temos necessidade hoje de uma utopia capaz de nos dar o prazer de pensar 

e de agir, tendo em conta, ao mesmo tempo, os numerosos níveis de realidade, por vezes 

paradoxais. Necessitamos de uma cultura que combine a utopia e a a-topia, a entropia e a 

neguentropia. Precisamos de uma cultura em que a identidade, a ipseidade e a alteridade 

sejam entretecidas, respectivamente, umas pelas outras. Carecemos de uma cultura em que 

o si deve civilizar o não-si, em que estejamos imbuídos do zelo por aquilo que nos é comum. 

Precisamos de uma cultura que não esteja ligada a um lugar, porque, desde logo, todos 

os lugares estão ligados, mas de uma cultura ligada à realidade, uma cultura não abstracta, 

consubstanciada no mundo, na quotidianeidade, no olhar do outro28. 

Há que reinventar a rua, enquanto espaço de debate, reinventar a urbanidade como um 

direito de todos.

27 “C’est ça. L’esprit du temps. Tout conspire dans le même sens, pour les mêmes résultats, c’est-à-dire l’insi-
gnifi ance” (CASTORIADIS, Cornelius – Entretien avec Daniel Mermet, sur France-Inter, novembre, 1996, 
apud RUFFIN, François – “À l’école du journalisme ordinaire”. Manière de voir. Combats pour les médias. N.º 
80 (avril-mai 2005). Paris: Le Monde diplomatique, 2005, p 22).

28 Cf. QUÉAU, Philippe – “Cyberespace et Noosphère”. Separata das Actas De Gutenberg ao Terceiro Milénio. 
Congresso Internacional de Comunicação. Lisboa, 6, 7 e 8 de Abril de 2000. Coordenador José Augusto 
dos Santos Alves. Lisboa: 2001, p. 13. Existe em cada um e em todos uma grande reserva de boa von-
tade. Como dizia Vaclav Havel: “Je ne cesse d’avoir de nouvelles preuves qu’un grand potentiel de bonne 
volonté sommeille en nous. Celle-ci n’est qu’atomisée, intimidée, piégée, paralysée et désemparée” 
(HAVEL, Vaclav – apud MORIN, Edgar – Pour une politique…, p. 46). 
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Retratos de la reputación nobiliaria en el Portugal 
de la Restauração: La imagen libresca de la familia Sousa 
José Antonio Guillén Berrendero*

Genealogías, costados, linajes y/o familia son términos que remiten a la necesidad de 

comunicar y explicar una identidad propia construida a lo largo del tiempo que encon-

tró en los teóricos de la nobleza, un escenario de defi nición constante a lo largo de toda 

la Edad Moderna1. Este texto pretende analizar la forma cómo el apellido Sousa aparece 

representado dentro de la tradición libresca portuguesa en un periodo convulso y com-

plejo como es que recorre el XVII portugués. Es pues un estudio sobre la idea de nobleza 

en el Portugal post-Restauração y su plasmación en los libros sobre la familia Sousa. No se 

analiza toda la producción libresca sobre el apellido, apenas se ofrecen algunos ejemplos 

sobre la construcción de la imagen de un determinado apellido. Muchos pueden ser los 

ejemplos, pero pensamos que, con el fi rme propósito de resultar demasiado prolijo y eru-

dito, nos centramos en unas breves notas que relacionan las noticias sobre el apellido con 

una idea general sobre lo nobiliario.

 Debe destacarse que tras 1640 el papel de lo genealógico llegó a adquirir una dimen-

sión trascendental dentro de los procesos de concesión de nobleza, y que los retratos de 

la reputación de los individuos descansaba en la construcción de árboles genealógicos 

que eran sometidos al escrutinio público. La circulación de textos sobre este tópico será 

uno de los asuntos más fecundos de la producción libresca lusitana. Esto obedece tanto 

al mantenimiento de una tradición como al hecho sustancial derivado de las mudanzas 

políticas, de ahí que el siglo XVII sea una especie de regeneración de cierta nobleza que 

verá en lo genealógico un factor constante de legitimación. Un “no lugar” físico mas si ide-

ológico. Este hecho permitirá superar lo dialógico del confl icto entre nobleza natural y civil 

y sobre todo eliminar, en el nivel discursivo, cualquier polémica sobre el propio concepto 

de nobleza, en tanto que lo genealógico remite al universo de los valores, la tradición y el 

servicio como signos inequívocos de lo nobiliario.

*   CIDEHUS-Universidad de Évora.
1 Es muy amplia la bibliografía sobre lo genealógico como realidad y como sistema, referiremos apenas 

dos obras que por su trascendencia y calidad son obras de referencia. Roberto Bizzochi, Genealogie incre-
dibili. Scritti di storia dell’Europa moderna, Bolonia, 2009. Y el clásico Julio Caro Baroja, Las fasifi caciones en 
la historia (en relación con la de España), Madrid, 1992.
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En general todos los libros de nobleza buscan encontrar el mito fundacional sobre el 

que construir, en primer lugar, la identidad colectiva (del estamento privilegiado) y, pos-

teriormente, la individual (cada uno de los nobles o linajes). El ejercicio retórico consistía 

en evidenciar aquellos rasgos que separaban al estamento del resto de la sociedad; conse-

guido este punto, los genealogistas y nobilistas se afanaban en buscar los rasgos especí-

fi cos de un linaje con el fi n último de construir una memoria propia de la familia. Y en ese 

ejercicio contaban con la complicidad de la sociedad y de la corona, una circunstancia que 

sin ninguna duda posibilitó un modo de comunicación de lo nobiliario que resultó muy 

operativo hasta el fi n del Antiguo Régimen. 

Como manda la tradición, todos los textos de cariz nobiliario-genealógico tienden a 

presentar los acontecimientos de manera que sean veraces, o por lo menos ofrezcan evi-

dentes rasgos de veracidad para que el público objetivo de los mismos perciba en ellos la 

superioridad de los valores allí refl ejados. Parece lógico que desde posturas historiográfi -

cas burguesas se tenga un planteamiento abiertamente escéptico frente a cualquiera de 

los datos ofrecidos en este género de literatura. Pero lo relevante es que los hechos como 

tales, referidos en este tipo de escritos son algo más que una batalla retórica en torno a 

un conjunto de representaciones, de mitos que buscan persuadir con el prodigio de la 

palabra y la presentación de retratos cerrados sobre la construcción de modelos ideales 

operativos en determinadas coyunturas políticas. No se trata de “ver las cosas como ellas 

son”2 o fueron; más bien se trata de ofrecer un espacio pedagógico sobre la nobleza, al 

modo de las instrucciones de nobles3, en el que ésta, la nobleza, aparece como código de 

conducta cerrado y articulado sobre la comunicación de la areté. Lo que en el caso de la 

coyuntura portuguesa posterior a 1640 debe ser entendido como base para la construc-

ción de formas de fi delidad hacia la dinastía brigantina.

Son pues descripciones normativas que pretenden legitimar el comportamiento, eva-

luar el peso de un determinado linaje y su relación con coyunturas políticas específi cas. La 

literatura genealógica sobre una familia pretende comprender el mundo social, no tanto 

del pasado, sino, utilizar éste para justifi car o legitimar el momento histórico en el que 

son publicados, por ello resulta más importante estudiar el fi n último del texto que otros 

aspectos formales. 

2 Skinner (2005) 
3 Sobre este particular ver Bouza Álvarez (1998), pp. 215-235. 
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1. La literatura nobiliaria como receptáculo de valores

La literatura nobiliaria dede interpretarse desde la lógica de su operatividad social y su 

inmediata relación con la práctica política de la nobleza. Refl ejando las preocupaciones 

y los límites intelectuales de su tiempo. De este modo, se perciben las motivaciones ide-

ológicas, las argumentaciones fi losófi cas y la genealogía de la idea global que encierra 

la literatura panegírica en torno a los linajes nobles. Del mismo modo se puede percibir 

cómo se generó un vocabulario del reconocimiento relacionado con aquello que esencial-

mente se quería resaltar: el dominio y, en el caso de la familia Sousa, la razón última de su 

vinculación con el proyecto monárquico brigantino. 

Ya que el lenguaje es una forma de poder4, y el discurso, un orden formal5, no se debe 

de abandonar la perspectiva de la necesidad de analizar los artefactos culturales represen-

tados en los textos hagiográfi cos sobre nobles, desde la base de “poner entre paréntesis”6 

la supuesta veracidad de los asuntos tratados en el texto, en pos de la búsqueda de una 

interpretación más conceptual, más asentada a la historia de los conceptos y a la interpre-

tación que los propios símbolos tenían en el momento mismo de su escritura. Se asegura 

para ello el axioma de que en todas las comunicaciones humanas, las palabras represen-

tan -además de muchas otras cosas- funciones7, y éstas remiten a creencias verdaderas o 

a formas y variantes discursivas que, pese a su aspecto bizarro, no son sino muestras de 

una fi losofía ambiente capaz, precisa y activa, en la que todos los agentes envueltos en la 

difusión de lo nobiliario generaron, por vía de la repetición constante, formas racionales 

de comprensión de una realidad que les era propia y reconocible. 

En los diferentes ejercicios librarios que afectan a la nobleza portuguesa desde la Edad 

Media, la construcción de una imagen de reputación, brillo y heroísmo se hace desde la 

lógica de la constante apelación a la singularidad de las virtudes individuales. Virtudes 

muchas veces singularizadas en un determinado apellido. La condición de las personas 

representadas tiene un deseo totalizador y canónico sobre una idea de individuo vincu-

lado al servicio de Dios e implicado en el proyecto de la monarquía, en tanto que su trayec-

toria personal es ante todo la de la propia monarquía. Como manifestación de un retrato 

colectivo y de una disposición temporal, los textos panegíricos sobre nobles o casas nobi-

liarias son un cajón de sastre de una práctica cultural de la nobleza y una forma de comu-

nicación, que huye de la damnatio memoriae para insertarse dentro de los espacios de la 

4 Skinner (2005), p. 9.
5 Foucault (2002).
6 Expresión acuñada por Taylor (1988), pp. 220-223.
7 Elias (1994), p. 19.
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creación de una memoria en la que se resaltan las facultades inherentes a un linaje y la 

forma en que éstas se plasman en un individuo. Se trata un elogia virorum totalizador, que 

era utilizado frecuentemente como speculum vitae que tiene que ver con la existencia no 

ya de una profunda admiración por lo nobiliario, sino como apoteosis defi nitiva del sentir 

sobre un individuo y sus méritos. Es una literatura de combate, que sin embargo plantea 

interesantes refl exiones sobre la idea de nobleza y algunos de sus elementos basilares, 

como veremos a continuación.

La autoría de los textos es variada, siendo en ocasiones los propios nobles los que escri-

ben o intelectuales afectos a determinadas casas o causas. Así por ejemplo, y dentro de 

los primeros, podemos encontrar el Panegyrico ao excellentísimo senhor D. António Lvis de 

Menezes, marquez de Marialua, que escribió el Obispo de Oporto, don Fernando Correa de 

la Cerda y que se publicó en Lisboa en 1674, ofrecido por el marqués a su primogénito, D. 

Pedro de Menezes, conde de Cantanhede. El primero de los motivos es el de la imitatio. 

Así el autor confi esa como primer motivo para la elaboración del texto la utilidad: “porque 

sendo heroicos exemplos para todos os homes que sesejarem ser varoens insignes”8. En el 

grabado que acompaña al texto encontramos al marqués con la cruz de Cristo y el blasón 

de sus armas, resaltando la íntima relación entre lo gráfi co visual y lo escrito, pues el gra-

bado va seguido de un elogio a la materialidad de las virtudes individuales que permiten 

mostrar ciertos elementos de reputación social: “Se as acções heroicas não forem escritas 

nos Annaes da historia, nã forem gravadas nos bronzes da eternidade, desfrauados fi carão 

os mortaes da gloria & utilidade dellas”9. O lo que es lo mismo, se deberá hacer el ejercicio 

de narración de las virtudes porque, “faltando as memorias dellas, aos que as obrarão, fal-

tarão os exemplos para que se imitem, para que durassem aquellas”10. Es esta la principal 

razón de la existencia de los Panegíricos. Por ello, y es este el caso, se alude al peso de la 

tradición clásica, tratando de ofrecer “un Mappa das acçõens do nosso heore”11. Son retra-

tos de las virtudes heroicas que perfi lan la sublimación del individuo frente al colectivo, 

resaltando la cada vez mayor presencia de la idea de virtudes individuales frente a las 

colectivas, un proceso que experimenta durante el siglo XVII un largo alcance12. En este 

panegírico podemos ver alguno de estos rasgos. Así por ejemplo, se dirá que el marqués, 

pese a que: “a prosperidade das grandes fortunas, & o privilegio dos illustres nascimentos, 

intorpecer os homnes entre o luxo & o ocios…nosso héroe, logrando aquella prosperi-

8 Cerda (1674), prólogo, s/f.
9 Cerda (1674), p. 1.
10 Cerda (1674).
11 Cerda (1674), p. 4.
12 Agradezco en este punto al profesor Adolfo Carrasco sus indicaciones a este respecto.
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dade, aquelle privilegio, succedendosem pessoas … não se deixou intorpecer”13. La idea 

que permanece es la de que nos encontramos frente a un héroe, que comparte con el 

pasado las virtudes de los grandes héroes desde Hércules y Ulises, reconociendo en la for-

mación de su imagen, una mímesis con los mismos, lo que por otra parte nos habla de los 

perfi les de la excelencia y las necesidades legitimadoras que la nobleza post- Restauração 

precisaba en su afán por participar en el proyecto de la nueva dinastía bragancista. De esta 

manera, las excelencias heroicas del marqués se fusionaban con los hechos de armas de la 

Corona en su guerra contra el enemigo castellano y elaboraba un retrato participado de los 

grandes hombres de armas portugueses en un claro afán por establecer una frontera con 

los anteriores. De ahí, que en este caso, la imagen se construya desde el propio personaje 

y no desde antes, y que desaparezcan alusiones cronológicas al periodo de los Felipes. Así 

por ejemplo, se utilizarán los acontecimientos virtuosos de las armas lusitanas, con epíte-

tos como “faustos” y para las castellanas, “infaustos”, comparando la Guerra de Restauração, 

con Aljubarrota14. Se construye además una imagen de héroe fi el a su monarca, que par-

ticipa de todos los acontecimientos del poder regio. Así se alude a su participación en las 

Cortes de 1669, siendo elegido tanto por el pueblo como por los nobles, como procurador 

en las mismas15. Un hecho que por otro lado formaba parte de la fi losofía ambiente que ya 

por ese momento dominaba todo el pensamiento nobiliario como manifi esta Vilas Boas e 

Sampaio, “e destinaraõ –se aquelles [os nobres] para o governo della”16. Analicemos ya la 

imagen de la familia Sousa, teniendo en cuenta que lo que aquí se dice es una refl exión, 

una puerta que pretendemos abrir dentro del análisis de la idea de nobleza y honrado en 

el Portugal de la Edad Moderna.

2. La imagen de la familia Sousa en la Post-Restauração

La impresión de un texto hagiográfi co y panegírico de una casa nobiliaria tiene algo de 

circulación de la memoria entre diferentes momentos. Resulta evidente que la presencia 

de lo impreso en la vida cultural de la nobleza portuguesa era un espacio privilegiado y 

no muy común. Esta nobleza tipográfi ca pretende constatar su realidad mediante la cre-

ación literaria. Para ello se recurre a la literatura genealógica, género muy difundido en 

Portugal desde la Edad Media y que tuvo en la Edad Moderna el momento cumbre, al 

publicarse una edición comentada por diferentes nobilistas del Nobiliario de Dom Pedro 

13 Cerda (1674), p. 23.
14 Cerda (1674), p. 99.
15 Cerda (1674), p. 169. 
16 Sampaio ([1ª ed. 1676], 1737), p. 2.
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(+/-1285- 1354). La publicación se hizo efectiva en 1646, con comentarios de Manuel de 

Faria e Sousa17 y venía a renovar el mundo genealógico portugués y las inercias negativas 

derivadas del mal uso de la reliquia del conde de Barcelos. De este modo, esta primigenia 

producción nobiliar comparecía para recordar el papel fundamental que lo nobiliario y los 

apellidos tenían en el siglo XVII. Permitía contar con un texto de apoyo permanente en la 

construcción de la memoria de los linajes y se convertía en una forma de eso que Chartier 

denominaba el “motivo intelectual”18 por el que la nobleza decidió apropiarse de la memo-

ria y de la reputación social. Apoyándose en el libro, la memoria se torna una forma cul-

tural nobiliaria apreciable, que permite garantizar el control del pasado y los diferentes 

matices que la idea de nobleza presenta a lo largo del tiempo. Por ello, un texto centrado 

en una familia nobiliaria representa una forma total de fi jar los valores míticos y fundacio-

nales a los que siempre se recurre y, por otra parte, permite que éstos sigan vigentes en 

coyunturas históricas diferentes, confi riendo a la idea de nobleza, la de permanencia en 

el tiempo y en el territorio. Hay pues una propuesta de control de la idea de nobleza y de 

sus formas de difusión, lo que termina por conseguir que todo cuanto queda fuera de un 

determinado texto de esta naturaleza, no sea materia nobiliaria.

Este es el caso del texto Theatro histórico Genealógico y panegyrico erigido a la 

Inmortalidad de la Excelentissima Casa de Sousa, escrito por Manuel de Sousa Moreira 

(1648-1722). Monumento genealógico y tipográfi co, redactado a mayor gloria de la Casa 

de Sousa representada en la fi gura de don Carlos Joseph de Ligne, Marqués de Arronches 

y publicada en París, en la imprenta de Juan Anisson, de la Imprenta Real. Escrito en lengua 

castellana, “no porque el patrio la ceda”, sino porque remite a un hecho natural superior, 

como es el del conocimiento universal del linaje: “la preclara genealogía de la Casa de 

Sousa; tan conocida en toda España y aun en todo el mundo”, y que en lógica correspon-

dencia es obligado darla a conocer, ya “que fuera deslustre de su esplendor estrechar su 

grandeza en los términos breves de solo Portugal”19. Cabe ahora preguntarse por qué se 

abandona el latín, lengua culta de comunicación a favor del castellano en la coyuntura de 

fi nales del siglo XVII. Más allá de que el castellano fuese una lengua de uso común para 

la nobleza portuguesa durante el siglo XVII. Parece obvio que el uso del castellano remite 

para un espacio de confl icto entre las dos monarquías, y que el objetivo último del autor 

es mostrar al enemigo castellano la potencia y capacidad de honras que la familia Sousa 

alcanzó. Se trata pues de un texto de combate, legitimador de determinadas circunstan-

cias familiares, pero esencialmente de enfrentamiento frente a Castilla. La nobleza de la 

17 Ver Bouza Álvarez (2001-2002), pp. 63-95.
18 Chartier (1992), p. 31
19 Moreira (1694), prólogo, p. 27. 

cultura 28.indd   174 29-03-2012   08:55:13



| 175

nueva dinastía es tan importante como la castellana. Esto es lo que parece querer decir 

el texto. Si bien, también podemos pensar que se trataría de uno de los últimos ejemplos 

de producción escrita en castellano y referida al universo lusitano. Idea ésta que se nos 

antoja menos verosímil, toda vez que lo grandes textos nobiliarios portugueses siempre 

se escribieron en portugués.

La obra, verdadero panegírico sobre la historia de la casa de Sousa, presenta una nove-

dad dentro de la literatura nobiliaria lusitana: en el prólogo al lector su autor, el poeta 

Sousa Moreyra, redacta un breve tratado de nobleza. En su interés por situar a la casa de 

Sousa como cabeza de la nobleza lusitana, desglosa en profundidad los elementos consti-

tutivos de la idea de nobleza que, en lógica, se pueden aplicar a la casa de Sousa. Si toma-

mos como comentarista de la misma a António Caetano de Sousa podremos concluir que 

se trata de una obra más laudatoria que histórica. La obra fue realizada “instruindo-se na 

numerosa Livraria daquelle grande prelado, nos seus manuscritos e nos documentos do 

Archivo Real”. Del mismo modo, el autor tuvo acceso a un texto escrito por Gaspar Álvares 

de Lousada y por don Diogo Lopes de Sousa, conde de Miranda. El hecho de que el texto 

esté adornado con retratos de todos los ascendientes de la familia, da muestra de la magni-

fi cencia y del interés por retratar como héroes a los miembros de la familia. Técnicamente, 

Caetano de Sousa califi ca el estilo de “discreto” y de ser “mais Panegyrico, do que histórico” 

llegando incluso a criticar la falta de algunas noticias de índole genealógico20.

Pero, ¿qué tipo de nobleza correspondería a los Sousa? Si atendemos a la clásica divi-

sión entre nobleza teologal, civil y natural, esta familia en opinión de Sousa Moreira es un 

compendio de las tres, lo que indudablemente les sitúa en el centro mismo de la idea de 

héroes míticos. Si, como se puede comprobar, la literatura hagiográfi ca sobre el linaje es 

grande, y las formas y variantes discursivas también, lo que convierte este texto en singu-

lar es la presencia de un breve tratado de nobleza en su interior, preámbulo de algo que 

luego, en el resto de las páginas, se podrá comprobar, pues desde este prefacio del autor 

se pueden sacar las pautas que posteriormente rigen toda la argumentación sobre los 

diferentes miembros de la familia. Dediquemos unas líneas a este breve texto.

Siguiendo la clásica división de las noblezas, la primera en aparecer es la nobleza natu-

ral. Espacio privilegiado en torno a la transmisión biológica de la excelencia. Retoma el 

autor un asunto que gozó de cierto predicamento durante los siglos XVI y XVII relativa a 

la buena forma de concebir. “Humores generativos” los denomina el autor. Así, encontra-

mos en Castilla la obra de Fernán Pérez de Oliva, Diálogo de la dignidad del hombre (1586) 

donde se trata la idea de la perfección en el nacimiento, tomando como referente a las 

20 Sousa (1735), p. XCIV, vol. I.
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madres y colocando como ejemplos de este asunto a Julio Cesar, al que atribuye la virtud 

de la magnifi cencia, Alejandro Magno, la generosidad, Alcides el valor, Vespasiano la afa-

bilidad y Catón el heroísmo. Se consagra con estas descripciones el peso sustancial que 

tendrá la idea de un continuo en la desigualdad social, ya que, según el propio Moreira, 

“y baxando de lo humano a lo irracional, attenta quiso la gran naturaleza dentro de una 

misma especia previligiar los individuos”21. Es la metáfora de los animales como base para 

justifi car el dominio de la familia Sousa. Este emblema escrito, esta pluma que dibuja 

metáforas en torno de la excelencia y de una cierta propaganda retórica de la magnifi -

cencia nobiliaria que se va a presentar busca, al igual que hicieran tratadistas de nobleza 

como Álvaro Ferreira de Vera22, el reconocimiento de formas de dominio nobiliario sobre 

la base de unos retratos que manifi estan una clara operatividad social.

Los miembros de la nobleza en general, y la familia Sousa en particular, poseen todos 

los hábitos de conducta necesarios, pues aúnan en su seno las virtudes del correcto naci-

miento junto con las propias del ejercicio de las mismas. Así, su virtud se transforma en 

heroísmo y honor en un dominio claramente orientado hacia la longue durée, pues, el 

tiempo como criterio, simplemente es utilizado para resaltar la permanencia. Pocas o nin-

guna serán las mudanzas en esta consideración general de que la nobleza como categoría 

social y política deriva de la virtud, lo que por otra parte no resulta una novedad dentro 

del discurso sobre la nobleza, ya que durante todo el siglo XVII y también el XVIII, la virtud 

será el elemento fundamental de defi nición de lo nobiliario. Ésta será procurada tanto por 

los intelectuales como por la propia corona en todos y cada uno de los procesos relativos 

al ennoblecimiento y/o al acceso a alguna honra (como por ejemplo los hábitos de las 

Órdenes Militares). Entonces, ¿la nobleza es la virtud? Podría decirse que sí, el autor retoma 

el paradigma, nobilitas est virtus para centrarlo estrictamente en la idea del brillo social: “no 

sois claros, no porque vuestro esplendor os alumbra, sino porque os destingue”23. 

Hay algo de sistémico en la concepción de Moreira sobre la nobleza, más allá del hecho 

de que existan virtudes propias a cada estamento, y que durante la Edad Moderna exista 

un discurso amable sobre este hecho, el lazo que el autor traba con la idea habla de la 

pedagogía de la virtud. Parece obvio que la virtud debe ser enseñada con independencia 

de que tenga un componente hereditario: “heredado se llama; pero si no se imita no se 

hereda”24. La imitación como forma inmanente de permanencia de lo nobiliario dentro de 

un determinado linaje.

21 Moreira (1694), prólogo, p. 28.
22 Para un estudio de su obra ver Guillén Berrendero (2009).
23 Moreira (1694), prólogo, p. 31.
24 Moreira (1694), prólogo, f. 31.
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Tiene en este caso el Panegyrico de los Sousa un cierto elemento de competición en 

la búsqueda de la singularización de los valores propios de linaje. Esta nobleza natural, 

virtuosa y también política que representa la casa de Sousa, en su forma de actuación ter-

minará por ser una manera de auto representación vinculada a la propia noción de “casa”, 

lo que sin ninguna duda está ligado a la propia necesidad de conservación de sí mismos25 

en el contexto del convulso fi n de siglo lusitano.

Tradicionalmente, la familia de los Sousa y su apellido se vinculaban con la sangre Real. 

Ya bastantes años antes, el tratadista y arbitrista Álvaro Ferreira de Vera, escribía un Epítome 

de la casa de Sousa, en la que ensalzaba como primera marca de la calidad de la nobleza la 

antigüedad de la casa de Sousa: “la antigüedad de la familia de Sovsa es tanta, que no sola-

mente excede à muchas de las más antiguas de España, sino que se puede decir con toda 

verdad, que es de las primeras della”26. Las fuentes que utiliza para ilustrar tal afi rmación 

son la Monarchia Lusitana de António de Sousa Macedo, las crónicas del Doctor Fernando 

de Brito y de Antão Brandão y cómo no, las Flores de España y Excelencias de Portugal. El 

mito fundacional surge de su inclusión en el Nobiliario do Conde de Barcelos. “tan conocido 

por qualidad i verdad”27. Desde esta inclusión, Ferreira de Vera reconstruye un discurso 

sobre la nobleza y linaje de los Sousa centrando su atención en tres signos capitales en 

la confi guración de la condición de noble: la antigüedad, el servicio y los matrimonios. 

La primera categoría representa la permanencia en el tiempo y la transmisión biológica 

de la condición político-simbólica del apellido. La segunda sitúa a la familia dentro de los 

parámetros derivados de su rol social y legítima su posición social. Finalmente, la tercera 

vincula, de manera permanente, su nobleza con la de otras familias, ampliando horizon-

talmente su valor mediante la presentación de sus sucesivas alianzas matrimoniales desde 

la Edad Media.

Escribía el 28 de mayo de 1627 Fray Bernardino da Silva en su libro Defensam da 

Monarchia Lusitana, dedicado a don Manuel de Moura, marqués de Castelo Rodrigo que 

éste, el marqués, tenía unas calidades que le hacían merecedor de diferentes elogios, y 

que estas grandezas se veían en su “sangue, natureza & condição”28, lo que muestra una 

clara orientación ideológica hacia la excelencia. La luz atribuida a la nobleza se contrapone 

a la idea de oscuridad. Así lo noble aparece como lo esclarecido, y aleja de su propia defi ni-

ción la posibilidad de perderla. Manuel de Sousa Moreira, como se ha visto, comienza con 

un alegato pronobiliario repleto de metáforas orgánicas sobre el dominio metafísico que 

25 Frigo (1991), p. 53.
26 Vera (1643), f. 140r.
27 Vera (1643).
28 Silva (1627), dedicatória dom Manuel de Moura.
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la idea de nobleza concita y que constituye un tópico recurrente a toda la literatura nobi-

liaria: “assumpto es este, que en todos los siglos, de las más nobles plumas se ha prohijado 

los más adelantados vuelos”29, lo que nuevamente vincula al texto con una tradición lar-

gamente establecida. De este modo, el retrato de la familia Sousa será un receptáculo de 

opiniones conocidas y lugares comunes, pero también un espacio de aplicación de las 

categorías generales sobre lo nobiliario en un linaje. Para ello se recurrirá a la combinación 

de diferentes variables retóricas, siendo la primera de ellas la antigüedad. 

Existe además un texto también de índole panegirista de la familia de Sousa, y es el 

que escribió en los último años del XVII, el caballero de Cristo, don Francisco Botello de 

Moraes y Vasconcelos, bajo el título de Panegyrico historial, genealógico de la familia de 

Sousa y dedicado a la memoria de Vasco Afonso de Sousa, primer varón de la misma. 

Escrito en lengua castellana, narra en un conjunto de sonetos los hechos de armas de la 

familia y sus virtudes. Así encontramos alusiones directas a la vinculación ancestral con el 

real servicio: “reconociendo el Rey la generosa/virtud del joven que en la fama imprime/su 

nombre, con su diestra valerosa/”30. El leit motiv, es nuevamente el del heroísmo, es decir, 

la convicción de que determinadas actitudes nobiliarias forman parte indiscutible de la 

idea de héroe que se debe identifi car con la de noble: “hasta aquí Portugales, altamente/

eran, claro Señor, vuestros Mayores; /mas después su apellido solamente/ fueron timbres 

de Sousa superiores/. O gran casa! Que vnida noblemente/ à sagrados augustos esplen-

dores,/ tus hijos por las glorias de la madre/ a olvidan (siendo inmensas) las del padre/”31. 

Es éste un asunto que también remite a la relación entre la monarquía, la economía y la 

gestión del honor: “si son los Reyes mares de nobleza”32, buscando en este caso un origen 

godo a la familia Sousa, para intentar imbricar la idea de una nobleza previa a la propia 

existencia de la monarquía. Del mismo modo se resaltan a modo de efemérides singu-

lares de una memoria co-participada del heroísmo de otros linajes nobles peninsulares: 

“unida à los blasones de aquel Guzmán el bueno, à quien Castilla/ oy tributa en su fama 

adoraciones”33. Así, esta casa de Medina Sidonia, nicho de los Guzmanes, es identifi cada 

con una rica metáfora geográfi ca con: “del mismo Parayso generoso, primer rio es la casa 

más que humana/ de Medina Sydonia”34. Aparece nuevamente el tópico del heroísmo y 

de la fama como portalón de entrada hacia el extremo conocimiento: “ Vos pues, heroico 

29 Moreira (1694), prólogo, p. 27.
30 Vasconcelos (1696), p. 5. 
31 Vasconcelos (1696), p. 11. 
32 Ibidem, p. 12. 
33 Ibidem, p. 22. 
34 Ibidem, p. 23. 
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Vasco, vivid cierto/de que benigna, atenta la ventura/ merecido Laurel, en el acierto/ de 

advertida elección, os asegura; / que el alto esplendor de vuestro descubierto/ será, de la 

razón con la luz pura/qual se muestra del Alva à la presencia/ ciudad que está fundada en 

Eminencia”35. 

Inspirándose en una tradición general en torno de la idea de nobleza dominate en la 

península, el ya ciado António de Vilas Boas e Sampaio que la nobleza consistía en la “opi-

nião dos homens”36, lo que debe ser interpretado en una clave de la búsqueda de las for-

mas de identifi cación propias, lo que justifi caría que a fi nales del siglo XVII una familia 

tuviera que darse a conocer, pues como él mismo indica: “como hoje as familias nobres sao 

muytas &muytos os appellidos, para virmos em conhecimento da excelencia & nobreza de 

cada huma… aquella acharemos que he casa nobre & a familia en que se continua”37. O lo 

que es lo mismo, y según el propio Sousa Moreira, “Roma el mas fecundo y el más ilustre 

del orbe, fue quien mas altamente supo graduar estes candidatos de la humana gloria”38, 

ósea, se habla de la “gloria militar, verdadera madre de la verdadera nobleza”39. De ahí que 

los retratos de todos los miembros de la familia Sousa que son presentados en el texto, 

desde el primero Suero Belfaguer, remitan a este universo de las armas, y al universo de 

valores nobiliarios atribuibles: “la nobleza solo se cria a los pechos del honor”. Este primer 

fundador de la casa de Arronches confi ere a la misma una antigüedad de “nuevecientos 

años de clara afi nidad” y lo que es más importante, “de cuya sangre heroica se han colo-

rido todas las purpuras de Europa”40. Se construye con ello una “comunidad imaginaria” de 

orden intelectual en la que los mitos y esquemas de conducta funcionan como variables 

expresivas de un tipo social y orientado no ya para una sociedad, sino para el consumo de 

los iguales y la justifi cación de determinadas posiciones sociales adquiridas.

El factor de reconocimiento estaría en la memoria, esa que desde los textos clásicos 

de Quintiliano, San Agustín, pasando por Giordano Bruno hasta llegar a Baltasar Gracián, 

tanto importó41. Este arte de la memoria representado por el texto panegírico busca fi jar 

el modo en que la casa de Sousa se construyó y se legitimó a si misma a lo largo de nueve 

siglos, estableciendo para ello un sistema de la virtud y de los valores propios de una con-

dición que se pretende superior. Como indicará Yates, esta memoria se fi ja y preserva en 

35 Ibidem, p. 44. 
36 Sampaio (1737), f. 30r.
37 Sampaio (1737), f. 30r.
38 Moreira (1694), p. 32.
39 Ibidem.
40 Moreira (1694), p. 51.
41 Cardim (1998), p. 10.
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las artes visuales y las escritas42. No se tratará únicamente de una forma de comunicación 

que pretenda actuar sobre el ánimo de las personas43, sino que reproduce un sistema de 

comunicación en el que lo heroico-nobiliario queda por encima de cualquier otra conside-

ración coyuntural. Es un proceso de evaluación externa de las cualidades de un linaje y de 

una familia y de su adecuación a diferentes coyunturas políticas, en las que la nobleza de la 

familia de Sousa estuvo expuesta a eso que el propio autor retoma como “si la nobleza, se 

augmenta y se conserva con la virtud, con la gloria y con el tiempo”44. Lo que se debe resal-

tar son las actitudes que el conjunto familiar y sus individuos singularizados realizaron 

dentro de unos parámetros de la construcción de una memoria ligada a un determinado 

tenor de vida, un “padrón de signifi cados”45 y que encaja perfectamente en la exégesis que 

de las formas de ennoblecimiento la propia tratadística nobiliaria del momento destacó, 

y que un tratadista como Sampaio resumía en “outros, dandose a heroicas acções & feitos 

illustres perpetuarão sua fama no Mundo”46. 

Es una construcción en la que la imaginario en torno a los valores sociales prestigiantes 

juega un papel fundamental, y que va mucho más allá de formas más o menos exage-

radas de representación de los personajes o de las historias: será, como indicó António 

Manuel Hespanha, “o conjunto das representações explícitamente utópicas ou criadas”47 y 

que se relaciona con la dimensión de la memoria como conjunto de experiencias intelec-

tualizadas sobre el pasado, de tal modo que la presentación de los héroes de la familia de 

Sousa se hace partiendo de una vinculación afectiva hacia los personajes y sus conductas. 

Pero además como ejercicio de interés por resaltar los elementos “buenos” de las acciones 

humanas. El perfi l de la memoria es la búsqueda de la gloria, y en el caso de la familia de 

Sousa, esta gloria se identifi ca en al combinación y presentación de un conjunto de acon-

tecimientos que convierten a sus miembro en héroes morales, políticos y fi nalmente, per-

fectamente virtuosos, ya que “muchas[familias] que oy son augustas eran nada quando 

la de Souza acabava de ser augusta. Porfi aron en sus ruynas del tiempo, y la fortuna: mas 

como eran sus bases la gloria y la virtud, desde sus ruinas triunfo siempre de la fortuna y 

del tiempo”48. 

Como se ve en estas notas la familia Sousa pasa por ser protagonista de la historia de 

Portugal. Es además un linaje que pretende estar cerca del poder de la nueva dinastía 

42 Yates (1966).
43 Bolzoni (1995).
44 Moreira (1694), p. 33.
45 Geertz (1973), p. 89. 
46 Sampaio (1737), p. 1.
47 Hespanha (1998), p. 21.
48 Moreira (1694), p. 34.
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apelando a todos los dispositivos culturales a su alcance para legitimarse. No es una sin-

gularidad específi ca de la familia Sousa, muchos otros ejemplos pueden traerse a colación, 

pero si representa un escenario central y un punto de llegada en toda una evolución de la 

idea de nobleza en Portugal, pues como se puede ver en el breve tratado de nobleza que 

acompaña al texto de Sousa Moreira, la defi nición de nobleza que dominará la segunda 

mitad del siglo XVII portugués vendrá marcada por el peso cada vez mayor de los valores 

biológicos y que la confusión conceptual atribuida a João Pinto Riberio en los años inicia-

les del confl icto luso-castellano, se desvanecen en la interpretación que de lo nobiliario 

encontramos en la formulación intelectual que supone un texto sobre una determinada 

familia. En tanto que para el caso portugués, una familia, un apellido, pueden identifi carse 

dentro del imaginario social representación de la idea de nobleza. Se trata también de un 

texto de justifi cación de unos nobles leales a la dinastía brigantina frente a un siempre pre-

sente enemigo exterior “castellano” y a la “otra” nobleza que quedó en 1640 fi el a Felipe IV.

Post scriptum

 Los elogios de los vivos forman parte de un sistema de representación central de la 

cultura nobiliaria. Pero también lo son las loas a los muertos. El 28 de marzo de 1687, el 

padre Luis da Ascemsam, canónigo agustino y predicador del rey, ofreció un sermón con 

motivo del fallecimiento de doña Bernarda Caetana Lobo, condesa de Orióla y baronesa 

de Alvito49. En él se hace una mención a cierta división de la sociedad, indicando que “que 

pessoa houve neste Reyno, que considerasse o nosso caso, que senão lastimasse o povo 

dividese em tres estados, o primero he o estado dos Ecclesiasticos, o segundo he o estado 

dos Nobres, o terceyro he o estado dos Pleveos”50, siendo que todos ellos, “se lastimarão 

nesta norte”. Muerte que remite a la de Jesuscristo51 y al hecho de que todos deben morir: 

“¡o grandes! Nunca se apartou do cume da vossa grandeza a cinza da nossa mortalidade”52. 

Como espacio común de todos los seres humanos, la muerte es convertida por los nobles 

en un escenario diferente, difuso y de legitimación. Frente a la lógica de la biología y de 

las “leyes de la vida”, la nobleza escribe y sanciona un tipo de muerte diferente, gracias a la 

capacidad que lo escrito les confi ere. Así, la muerte de un individuo termina por conver-

tirse en el inicio de otra vida. El “silencio da sepultura” es el espacio de la “mayor gloria da 

Monarchia Portugueza” como se refi ere don José Barboza, clérigo, cronista brigantino y 

49 Ascemsam (1668).
50 Ascemsam (1668), p. 7.
51 Ascemsam (1668).
52 Ascemsam (1668), p. 18.
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Examinador de las Órdenes Militares en su Panegyrico funeral nas exequias do Duque Nuno 

Alvares Pereira de Mello, celebrada el diez de marzo de 1727. Pues las glorias no son otras 

que un conjunto de hechos militares que llevaron al duque desde África hasta España. Se 

trata de un “Marte humano”53, de un trasunto de aquello que los Acadios estimaban como 

nobles, siendo como afi rma António Vilas Boas de Sampaio, “a mais antiga do mundo”54. 

La nobleza como realidad está en todas las manifestaciones humanas. Así la antigüe-

dad ofrece edifi cios que adquirieron el epíteto de nobles, como “o Colosso de Rodes, O 

Mausoléo de Caria”55, lo que sin ninguna duda habla de la originalidad y distinción de unas 

cosas frente a las otras. Por ello, “tanta estimação fi zerão sempre os homens da nobreza, 

que para engrandecerem a preeminencia de cada huma das criaturas em seu genero…, 

usurparão a si mesmos este epitheto”56. Puesto que se trata de un vocabulario de la dis-

tinción que se basa en formas culturales perceptibles, el lenguaje utilizado para defi nir a 

lo noble busca ampliar el marco conceptual hacia la semántica de la excelencia, lo que 

convierte a todos los individuos reconocidos bajo este epíteto en preeminentes.

Se entiende que la forma que toma la mitología creada en torno de la casa de Sousa por 

Moreira no obedece a una elaboración intelectual de bajo calado, ni tan siquiera a una 

exageración. Es obvio que no podemos rescatar todos los signifi cados de lo que se dice o 

que las palabras tienen signifi cados fi jos57, pero es indudable que el sistema del honor y la 

virtud que aparece referidos en las obras sobre el apellido Sousa, pertenece a un mundo 

perfectamente comprensible en su tiempo y que remite a una herencia conceptual propia 

del mundo portugués, en la que lo nobiliario se defi ne por su inserción dentro de una 

familia presente desde la aparición de los mitos fundacionales. El texto presenta una clara 

intencionalidad mediante la utilización de un lenguaje del que, como dijimos al inicio de 

este texto, no debemos cuestionarnos sobre su verosimilitud, ni tan siquiera de las fi guras 

míticas que aparecen, simplemente debe comprenderse como una forma de expresión 

esencial del sistema del honor en el Portugal del siglo XVII.

Podemos concluir que la literatura sobre el apellido Sousa no ofrecen apenas la evolu-

ción que de la idea de nobleza se experimenta en Portugal a lo largo del siglo XVII, sino que 

muestra claramente todos los tópicos centrales del discurso sobre lo nobiliario presentes 

en el mundo ibérico. En primer lugar por la superación de la antinomia mérito-sangre y 

53 Barboza (1728), p. 2.
54 Sampaio (1737), p. 5. Es este un lugar común en toda la tratadística nobiliaria peninsular durante los 

siglos XVI y XVII. Es tomado por Guardiola (1591), Moreno de Vargas (1621) y Vera (1631). 
55 Sampaio (1737), p. 13.
56 Sampaio (1737), pp. 13-14.
57 Derrida (1976), pp. 6-73.
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monarca-herencia. Para los autores aquí tratados únicamente existe una nobleza, la de la 

sangre, que es lograda mediante el constante ejercicio de la virtud personal. Sigue aquí 

una línea trazada por los castellanos Juan Arce de Otalora, Juan Benito Guardiola, Bernabé 

Moreno de Vargas y por los lusitanos António Rodrigues, Álvaro Ferreira de Vera hasta lle-

gar a Vilas Boas de Sampaio. En segundo lugar por la presentación de los “héroes” Sousas 

como referentes portugueses del servicio directo a la corona y miembros preferentes de 

la sociedad. Hecho que enlaza con la tradición central del modelo de noble-servidor del 

soberano tan presente en el universo portugués. Por último debe resaltarse el hecho de 

que la literatura genealógica defi ne a la perfección los ámbitos de acción de los honrados. 

Lo que en el caso de la familia Sousa se circunscribe al territorio patrimonial, al servicio en 

Lisboa, el servicio en el Imperio. 

Nada nuevo en el horizonte de la literatura nobiliaria a fi nales del siglo XVII, pero si hay 

algo relativamente actual, la necesidad que todos los individuos tienen de reconstruir el 

discurso sobre sí mismos, hecho social matizado por las cambiantes coyunturas históricas, 

pero espacio recurrente en las dinámicas sociales y en el desarrollo de los circuitos de 

información y control de los individuos instaurados en el mundo europeo durante la Edad 

Moderna.

Una última refl exión a colación con la imagen, quizá deba pensarse que cuando se leía 

o se visualizaba una pintura, emblema, blasón o un texto genealógico sobre una deter-

mianda familia, la comunicación entre el objeto y su observador-lector ganaba un con-

junto de manifestaciones que quedan lejos de nuestra capacidad de comprensión, lo que 

puede llevarnos a pensar que tanto en el imponente texto de Sousa Moreira, como en 

cualquier otro de la familia Sousa, la simple visión de un grabado que represente a los 

miembros de la familia o a las armas del linaje ponía en funcionamiento un conjunto de 

referentes operativos para todos cuantos recibían aquella imagen, y no apenas para los 

propios nobles. Esto será mucho más destacable en momentos de especial crisis política 

en la que las sociedades precisaran de modelos y la dinastía brigantina nobleza esplen-

dorosas, para mantener la máxima de que una nobleza luminosa, confi ere más brillo a su 

monarca.
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Além das palavras. 
Refl exões sobre o conceito de Paraíso e o Novo Mundo 
Maria do Rosário Pimentel*

Homenagem a Barradas de Carvalho

A minha aproximação à obra de Barradas de Carvalho começou em Coimbra quando, 

ainda aluna do curso de História da Faculdade de Letras, li Da História-Crónica à História- 

-Ciência. Outros dos seus livros se seguiram; mas fi quei suspensa das suas palavras 

quando, mais tarde, li e reli o artigo Por uma nova História do Pensamento, atraída pela 

complexidade dos processos mentais. Consolidei sensibilidades e perspectivas que hoje 

me orientam na procura do sentido e da explicação possível dos factos históricos. Diz-nos 

Barradas que «os homens são o que podem ser, pensam o que podem pensar, são livres 

na medida do século, podemos mesmo dizer que fazem a sua própria história, mas não 

esqueçamos: na medida do século, ou, se quiserem, nas condições dadas e herdadas do 

passado». Nesse sentido, realça a importância do estudo da utensilagem mental das dife-

rentes épocas e evidencia a «história dos conceitos, ou mesmo a pré-história dos conceitos-

-chave, dos conceitos-base, que estão na raiz das fi losofi as ou dos sistemas de ideias». Isto 

é, uma história do pensamento «profunda, subterrânea, inconsciente, anónima» em que 

os conceitos são as personagens. «Os Galileus não são livres. A vaga subterrânea é tão 

forte que os obriga, às vezes, até a serem heróis e mártires...»1. Estas palavras de Barradas 

de Carvalho rasgaram caminhos à nossa intuição, na aprendizagem de um mundo incóg-

nito, que vai sendo construído, no rasto do tempo. 

Com que sonha o Homem?

Que ansiedades o movem no percurso da História?

A felicidade, como contraponto de um quotidiano, talvez seja aqui uma palavra plena 

de sentido. A ideia de paraíso, não sendo um património exclusivo do mundo ocidental, 

tem sido um lugar constante de referência à felicidade. Está presente nas diversas mani-

festações religiosas, terrenas ou sobrenaturais, nos mitos e nas utopias, nas histórias sobre 

*  CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 
1 CARVALHO, Joaquim Barradas de, Portugal e as Origens do Pensamento Moderno, Lisboa, Livros Horizonte, 

1981, pp. 27-30.
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estados ideais e nas deliciosas moradas descritas em textos e representações pictóricas. 

Constitui uma ambição comum a todos os povos, seja qual for a sua cultura ou grau de 

civilização e acicata a imaginação de qualquer um, no constante desafi o de actualização e 

construção de imagens adaptadas a novas circunstâncias.

Na sua primeira acepção, o vocábulo paraíso signifi ca jardim; local privilegiado que 

refl ecte um mundo organizado em contacto com uma natureza exuberante e diversifi -

cada, real ou fi ctícia, plena de beleza, onde existem equilíbrio, bem-estar e paz; o apelo 

aos sentidos é uma constante, sendo tudo preenchido por cores, sabores e fragrâncias. Os 

elementos água e terra surgem mencionados de modo signifi cativo, simbolizando fonte 

de vida e de alimento corporal e espiritual; as pedras e os metais preciosos, muito em des-

taque, transmitem não tanto a riqueza material como um valor moral. Nesta terra fértil, o 

homem vive em harmonia com a natureza, numa felicidade perpétua, onde não há lugar 

para a tristeza, os medos, a doença, a velhice ou a morte; estão implícitas as ideias de 

imutabilidade e de longevidade associadas, por sua vez, à ideia de perfeição, convergindo 

todos estes elementos para a noção de maravilha por vezes aliada a uma dimensão fantás-

tica, conotada com a dimensão religiosa.

Na cultura ocidental, a noção de paraíso condensa em si a herança dos mitos da 

Antiguidade Clássica e das crenças judaico-cristãs. Os mitos da Idade do Ouro e da 

Atlântida, as descrições de lugares ideais, como as Ilhas Afortunadas, o horto das 

Hespérides, os Campos Elísios ou a Taprobana, irão infl uenciar traços defi nidores de pos-

teriores mundos paradisíacos. Deverão igualmente ser lembradas as fabulosas descrições 

de jardins, presentes nas antigas culturas orientais, cujos célebres jardins suspensos da 

Babilónia são exemplo paradigmático. Na epopeia de Gilgamesh, de que existem versões 

desde o segundo milénio a. C., o jardim dos deuses era um desses lugares de beleza ímpar: 

dos arbustos pendiam folhas espessas de lápis-lazúli e havia «o fruto da cornalina com a 

vinha pendente»; em vez de «espinhos e cardos havia hematite e pedras raras, ágata e 

pérolas do mar». Tudo se situava numa montanha de cedros, à beira-mar, junto à emboca-

dura dos rios. O jardim dos deuses «era suave de ver»2.

No texto bíblico, encontramos a visão paradisíaca nas referências ao jardim do Éden, 

à Terra Prometida e ao Paraíso. O jardim do Éden, situado na terra, simboliza o mundo 

idílico que o homem perdeu com a desobediência à vontade divina. Era um jardim exu-

berante onde existia toda a espécie de árvores agradáveis à vista e saborosas ao paladar 

e entre elas a árvore da sabedoria, isto é, a árvore do conhecimento do bem e do mal3. 

2 Epopeia de Gilgamesh, trad. de Pedro Tamen, Lisboa, Edições António Ramos, 1977, p. 75.
3 Génesis, 2, 8-15, in Bíblia Sagrada, Coimbra, Edição da Difusora Bíblica (Franciscanos Capuchinhos), 

1996.A «árvore do conhecimento do bem e do mal», que encerra a condição da imortalidade e a que se 
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Profusamente irrigado por quatro braços de um rio, dos quais derivam o Tigre e o Eufrates, 

ali se encontravam todas as espécies animais bem como os metais preciosos, em espe-

cial o ouro. Quanto à Terra Prometida, recompensa destinada por Deus ao povo eleito, 

localizava-se também na terra, na Palestina, e era um lugar bom e espaçoso abundante em 

leite e mel. O Paraíso, pelo contrário, surge situado na esfera do Além, apenas ao alcance 

dos bem-aventurados, após a morte. Distinguia-se pela luminosidade e pelas construções 

em metais nobres e pedras preciosas; a cidade era de ouro puro e a muralha de jaspe 

assentava em pedras preciosas de toda a espécie: safi ras, rubis, topázios, esmeraldas; pos-

suía doze portas e cada uma constituída por uma só pérola. A árvore da vida, que dava 

frutos doze vezes por ano e em cada mês um fruto diferente, encontrava-se no meio da 

praça, irrigada por um rio límpido como cristal. Era a morada de Deus e nada ali entrava de 

impuro, nem nunca a noite caía4. 

Em qualquer dos casos referidos, a noção de paraíso liga-se a um lugar afortunado que 

podia ser alcançado na vida ou na morte, na terra ou no Além, mas apenas acessível aos 

que merecem e ultrapassam o caminho das provações. Nestas descrições, que posterior-

mente se misturam por vezes numa só, o texto religioso cruza-se com o imaginário pagão. 

Todavia, o conjunto de referentes do conceito de paraíso, que vai desenvolver formas 

específi cas consoante as épocas e os autores, nem sempre é utilizado de um modo explí-

cito; cabe ao leitor reconhecer, através da representação, a noção de paraíso que lhe está 

subjacente.

Nas sociedades europeias, o mito da existência do paraíso terreal infl uenciou de forma 

profunda o imaginário colectivo, tendo adquirido grande popularidade até à Época 

Moderna. Posteriormente, a noção de paraíso primordial localizado na terra diluiu-se; mas 

o sonho permaneceu, operante no inconsciente colectivo, na nostalgia de um paraíso 

perdido mas não esquecido, talvez ainda recuperável, na dimensão de um tempo cíclico 

ou de um tempo escatológico5. A cartografi a medieval, ao registá-lo durante séculos nas 

representações do mundo, contribuiu para alimentar o mito. A convicção da sua existên-

cia, apesar de inacessível, aumentou a pretensão de que era possível chegar até às regiões 

afortunadas que lhe estavam próximas, as quais podiam ser alcançadas por homens auda-

liga a desobediência humana, é um elemento específi co das descrições bíblicas. 
4 Êxodo 3, 7-9; Apocalipse 21, 22, in Bíblia Sagrada, ob. cit.
5 Segundo Sérgio Buarque de Holanda, os renascentistas «podiam admitir o maravilhoso, e admitiram-no 

até de bom grado, mas só enquanto se achasse além da órbita de seu saber empírico. Do mesmo modo, 
em suas cartas náuticas, continuarão a inscrever certos topónimos antiquados ou imaginários, até ao 
momento em que se vejam levados a corrigi-los ou suprimi-los, conforme o caso.» HOLANDA, Sérgio 
Buarque de, Visão do Paraíso. Os motivos edénicos no descobrimento e colonização do Brasil, Rio de Janeiro, 
Livraria José Olympio Editora, 1959, p. 8.
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zes6. Eram terras abençoadas que benefi ciavam da mesma infl uência prodigiosa, de igual 

riqueza, beleza e doçura. A expectativa subjaz à história das grandes viagens de descobri-

mento, estimulando a imaginação dos povos, ora com o desejo de partir, ora deixando a 

nu receios e limitações da vontade humana, dado que o paraíso se localizaria para além de 

terras e mares cheios de perigos, quase insuperáveis. Segundo a literatura que o defi nia, 

fi cava situado em lugares estratégicos que o preservavam do resto do mundo, numa ilha 

ou num lugar a grande altitude, onde nem nuvem, nem vento, nem tempestade podiam 

chegar, resguardado por uma barreira de fogo ou por um mar imenso de água ou areia, só 

podendo ser contemplado pelos justos e virtuosos. 

Até ao século XV, a maior parte das cartas geográfi cas coloca-o a oriente; num Oriente 

confuso que, à medida que o conhecimento geográfi co foi progredindo, se afastou cada 

vez mais, até desaparecer. Mas os geógrafos não eram unânimes quanto à sua localização. 

Inúmeras ilhas fantásticas, de felicidade mítica, surgem também assinaladas em pleno 

oceano Atlântico, envoltas em lendas diversas. Uma dessas ilhas, cuja existência remonta 

à antiga mitologia céltica com o nome de Hy Brysail, é conhecida pelos nomes de Brazil 

ou Bracil – espécie de Atlântida, primeiro emersa e depois submersa pelas águas7. Aqui 

reside uma possível explicação para o nome do território hoje conhecido por Brasil, que 

tanto pode ter origem na árvore tintureira que a expedição de Cabral aí encontrou, como 

na designação desse lugar mítico que signifi ca «ilha encantada» e que aparece grafada 

sob diversas formas – Brazi, Brazil, Brazir, Bracil ou Brazill – até meados do século XVI. 

Curiosamente, Pêro Vaz de Caminha, imaginando estar na «ilha de Vera Cruz», redige, no 

dia 1 de Maio de 1500, a primeira notícia sobre a terra brasilis.

Também Cristóvão Colombo, no decurso das suas viagens, acreditava estar a navegar 

nesse universo insular mítico. No regresso da sua segunda viagem, anuncia ao papa ter 

encontrado as riquíssimas terras do país de Ofi r: «Essa ilha – escreve – é a mesma que 

Tarsis ou Cethia ou Ophir ou Phaz ou Cipangu, e chamámos-lhe l’Espagnole»8. Ao reali-

zar a sua terceira viagem, quando desembarcou na foz do rio Orenoco, na América do 

Sul, convenceu-se de que estaria muito próximo do paraíso terrestre, terra abençoada de 

«nossos primeiros pais», de tal modo se conjugavam ali, sob o seu olhar, as característi-

cas paradisíacas apresentadas por «todos os santos e bons teólogos». Colombo navegava 

6 Sobre regiões míticas que estariam próximas do paraíso, como por exemplo a localização da Fonte da 
Juventude, ou o país das Amazonas, ver Idem, pp. 24-41.

7 CORTESÃO, Jaime, Obras Completas, vol. XXIV, Lisboa, Livros Horizonte, 1975, pp. 297-298. PEREIRA, 
Armando da Câmara, Ciência e Mito nos Descobrimentos (Ensaio iconológico sobre cosmografi a e cartogra-
fi a), Açores, Secretaria Regional da Educação e Cultura, [s.d.], pp. 87-88.

8 Apud DELUMEAU, Jean, Uma História do Paraíso, Lisboa, Terramar, 1992, p.130. Ver Fr. João dos Santos, 
Etiópia Oriental-I (1609), Lisboa, Publicações Alfa, 1989, pp. 108-112.
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em busca do grande Oriente e acreditava que o paraíso terreal se localizava nessa parte 

do mundo, segundo as informações que colhera nas obras de Pierre d’Ailly e de Brunetto 

Latini. Posteriormente, teve de se persuadir de que afi nal não tinha chegado às Índias, mas 

mostrou-se convicto de ter alcançado as imediações do paraíso: «Estou intimamente con-

vencido de que é lá que se encontra o paraíso terrestre»9. Seria talvez, como salienta Daniel 

J. Boorstin, a única explicação racional capaz de conciliar a sua fé cristã com a geografi a 

ptolomaica, com a existência da vasta fonte de água doce que era o rio Orenoco, com a 

identifi cação asiática da ilha de Cuba e a certeza de uma passagem para o oceano Índico10. 

Os primeiros viajantes para o Novo Mundo seguem, assim, a tradição da busca mítica, 

empreendida pelos seus fantásticos predecessores medievais: Santo Amaro ou, sobre-

tudo, São Brandão, o santo irlandês do século VI, cognominado de o Navegador, que, con-

vencido de que a terra da promissão se deveria encontrar perdida no Atlântico, foi o pri-

meiro a navegar rumo a ocidente para chegar ao mítico lugar, tradicionalmente colocado 

a oriente. A ilha de São Brandão, caracterizada por inigualável fertilidade, conservou-se 

na representação cartográfi ca e exerceu a sua infl uência na mentalidade da época das 

grandes viagens oceânicas. 

Dentro destes horizontes mentais, procuraram os descobridores interpretar as novi-

dades que, arroladas aos sentidos, tinham diante de si. Viagens e progressos do conhe-

cimento foram, a pouco e pouco, dando ao «mundo a forma que o mundo tem», mas 

as imagens paradisíacas, os mitos estabelecidos eram ainda uma referência importante. 

Apesar de muitas das ideias feitas serem sistematicamente destruídas pela observação 

e pela experiência, a atitude perante o novo que se ia descobrindo, parece ser, em pleno 

século XVI, profundamente ambígua. O século guardava numerosos produtos de fanta-

sia que desempenharam uma infl uência considerável sobre os espíritos, condicionando a 

forma como as informações recebidas eram integradas na cultura europeia. 

Pleno de diversidade e inovação, o Novo Mundo surgiu no universo europeu, desafi ando 

certezas estabelecidas e apelando à imaginação. Algumas das categorias mais vulgares na 

Europa para classifi car os habitantes desse mundo eram, inclusive, inaplicáveis a homens 

que nada tinham de monstruoso e cuja ausência de pêlos cobrindo todo o corpo tornava 

difícil a sua identifi cação com os homens selvagens da tradição medieval. Nem sequer 

eram negros ou mouros, os grupos mais conhecidos dos europeus. Nestas circunstâncias, 

era natural que os descobridores procurassem decifrar aquela confusa realidade, tendo 

como referência o paraíso ou a idade de ouro da Antiguidade clássica. Seriam os índios, 

9 Idem, p. 70.
10 BOORSTIN, Daniel J., Os Descobridores, Lisboa, Gradiva, 1994, p. 228.
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agora descobertos, os homens felizes, últimos descendentes de uma primeira huma-

nidade que, ocultos do olhar dos outros, ainda conservariam o viver simples do tempo 

primordial?

A descoberta da América e da entidade humana brasileira, que se encontrava num está-

dio primitivo de civilização11, deu novo alento a desejos antigos. O velho mito do encontro 

com uma humanidade ainda em estado puro, que os grandes vultos do saber tradicio-

nal, como Santo Isidoro de Sevilha ou São Tomás de Aquino localizavam nas paragens 

orientais, foi sendo, progressivamente, transferido para o Brasil. A novidade parecia vir 

ao encontro de ansiedades sentidas no seio do Velho Mundo, onde a insatisfação vivida 

pela instabilidade política, social, económica e religiosa encontrou expressão no desejo de 

um retorno a um mundo melhor. Neste contexto, a nostalgia do Éden, o regresso a uma 

idade do ouro mítica, ou a uma combinação sonhada destes dois mundos, tornaram-se 

forças actuantes poderosas. O continente recém-descoberto transformou-se em terreno 

fértil onde o europeu projectou as suas angústias, interpretando a nova terra segundo os 

seus anseios. 

Perante a adversidade do quotidiano, era natural que aí fossem procurados indícios de 

que ainda era possível estabelecer uma sociedade não corrompida pelos vícios europeus. 

A ânsia orientou olhares e expôs os relatos de viajantes e colonizadores às mais diver-

sas interpretações. O humanista italiano Pedro Mártir, um dos primeiros divulgadores de 

uma América feita de ideais, refere já os índios como um povo que vivia sem pesos nem 

medidas e sem «o pestilento dinheiro, semente de tantos males». A tradição clássica surge 

como referência inevitável, mas acompanhada de uma advertência do autor onde se vis-

lumbra uma concepção renascentista do tempo histórico: «vivendo numa idade do ouro, 

sem leis, sem juízes perjuros, sem livros, satisfeitos com a sua vida, sem preocupações 

quanto ao futuro. Contudo, a ambição e o desejo de poder também os afectam e lutam 

entre eles, pelo que mesmo na idade do ouro não há momentos sem guerra.»12 Os mitos 

antigos pareciam vir reforçar a interpretação da realidade.

Inocência, fertilidade, abundância, tranquilidade, harmonia, qualidades que se revela-

vam tão inacessíveis na Europa, eram ansiosamente procuradas no quadro descritivo desse 

11 Segundo Gilberto Freyre, «[…] não é o encontro de uma cultura exuberante de maturidade com outra 
já adolescente, que aqui se verifi ca; a colonização europeia vem surpreender nesta parte da América 
quase que bandos de crianças grandes; uma cultura verde e incipiente; ainda na primeira dentição; sem 
os ossos nem o desenvolvimento nem a resistência das grandes semi-civilizações americanas». FREYRE, 
Gilberto, Casa Grande e Senzala, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 97. 

12 ANGLERIUS, Petrus Martyr, De Orbe Novo, tradução do latim com notas e introdução por Francis 
Augustus MacNutt, 1.º vol., Nova Iorque e Londres, G. P. Putman’s Sons, 1912, p. 79. Ver ELLIOTT, J. H., O 
Velho Mundo e o Novo (1492-1650), Lisboa, Editorial Querco, 1970, p. 39.
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mundo feito de promessa. O regime comunitário, a ausência do Estado, da propriedade, 

da hierarquia social, a religião natural e a liberdade moral são alguns dos traços frequen-

temente invocados a propósito dos índios e que irão ser transpostos para as discussões 

fi losófi cas que lavravam numa Europa de contestações sociais e crises de consciência. Mais 

ou menos idealizada, a América irrompe na dinâmica do pensamento ocidental como um 

desafi o à sua própria transformação. Em curso, estava também o processo de invenção 

do mundo americano. As imagens daí resultantes são fundamentais para a compreensão 

dessa interacção feita de transformações entre um novo mundo disponível para ser pre-

enchido pelo imaginário e um velho mundo onde não só a desilusão e o cansaço institu-

cional se faziam sentir, mas também necessitava de ajustamentos mentais para incorporar 

a novidade. Nesse jogo de apreciações, confrontos e comparações, interesses e intenções 

edifi caram-se e reconverteram-se conceitos entre as ópticas política, religiosa e literária. 

Mas seria de facto o Novo Mundo inocente e próspero? 

Não era fácil contornar o peso da tradição nem do imaginário e Cristóvão Colombo 

não foi o único a sentir esse deslumbramento junto às terras americanas encontradas 

além do mar Atlântico, o grande guardião do espaço. Pêro Vaz de Caminha e Américo 

Vespúcio, a quem se devem dois dos primeiros documentos sobre o Brasil13, também 

se serviram de tópicos da literatura paradisíaca para noticiar o Novo Mundo. Caminha, 

na Carta de Achamento, apesar de não fazer referência ao paraíso terreal, exibe algumas 

características descritivas que estabelecem um elo com a visão do paraíso bíblico: ar 

saudável, águas abundantes, terra fértil, clima ameno e muito agradável, abundância e 

beleza da vegetação, abastança de mantimentos. Caminha junta a esta descrição aquela 

que faz dos indígenas que, sendo «gente bestial», não conhecedores nem de lei nem de 

religião, são simples, bons e de uma inocência tal que «a de Adão não seria mais quanta 

em vergonha»14. 

Por sua vez, Américo Vespúcio, na carta vulgarmente conhecida por Mundus Novus, diri-

gida a Lourenço de Médicis, caracteriza o Brasil como «terra fértil», de «clima muito tem-

perado e bom», com «nascentes refrescantes», fl orestas «quase impenetráveis» com «toda 

a espécie de animais selvagens» «tão diversos na forma como nas cores». As árvores eram 

espontâneas, produzindo frutos «saborosos e benéfi cos para o corpo e muito diferentes» 

dos «nossos». Eram «inúmeras» as espécies de ervas, raízes e sementes e, segundo as indi-

13 A Relação do Piloto Anónimo é contemporânea da Carta; faz uma descrição dos índios idêntica à de 
Caminha, mas mais reduzida. Ao contrário da Carta, teve logo honras de publicação ao ser integrada 
em 1507 na colecção de viagens publicada por Montalboldo e, em 1550, nas Navegações e Viagens de 
Ramúsio, ambas italanas.

14 Carta de Pêro Vaz de Caminha, in O Reconhecimento do Brasil, Lisboa, Publicações Alfa, 1989, p. 25. 
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cações dos naturais, o solo possuía «grande abundância de ouro». Acrescenta: «Se eu ten-

tasse contar em detalhe que coisas existem ali e escrevesse sobre as numerosas espécies 

de animais e o seu grande número, seria um texto demasiado prolixo e extenso. Acredito 

verdadeiramente que o nosso Plínio não tocou num milésimo das espécies de papagaios 

e outras aves e animais, que existem nessas regiões tão diversos na forma como nas cores; 

porque Policleto, o mestre da pintura com toda a sua perfeição não os teria conseguido 

representar […] Certamente, se o paraíso terreal é de algum modo desta terra, estimo que 

não esteja distante destas paragens.»15

Quanto aos habitantes que encontra ao longo da viagem, Vespúcio caracteriza-os, de 

uma forma geral, como inocentes, bondosos, corteses e hospitaleiros, qualidades que per-

mitiram aos europeus uma convivência mais próxima durante vários dias. Salienta ainda 

que viviam num regime comunitário, sem rei nem império, ignorando a propriedade, a 

moeda e o comércio; gozavam de uma liberdade moral completa, não tinham religião e 

a sua idade alcançava, em média, cento e cinquenta anos. O ar, temperado e puro, não 

propiciava doenças e quando, por acaso, alguém adoecia, era logo tratado com raízes de 

certas plantas16. O seu discurso regista, no entanto, pela primeira vez, uma nota negativa: 

denuncia a antropofagia dos índios, descrevendo alguns pormenores dessa prática «tão 

bestial e desumana» que, sob os olhos da tripulação, vitimou alguns companheiros. Mas, 

não obstante este aspecto chocante, os ingredientes edénicos vão surgindo de tal forma 

ao longo do texto que são sufi cientes para reproduzir imagens deslumbrantes daquele 

mundo e humanidade. Independentemente das dúvidas sobre a autenticidade dos textos 

de Vespúcio, pode imaginar-se a repercussão destas afi rmações em alguns círculos cultu-

rais europeus, sobretudo quando já existiam condições para as aceitar. 

A imagem do índio brasileiro que, apesar de ser «gente bestial», como refere Caminha, 

transmite simplicidade, inocência, bondade e sociabilidade, rapidamente se dissipou 

com um maior contacto. As primeiras descrições surgem no turbilhão das novidades e 

do espanto e existe sobretudo a preocupação de expor a singularidade dos povos e dos 

costumes; a leitura é imediata, superfi cial e parcelar, de acordo com os aspectos que res-

saltam dessa aproximação inicial. Um conhecimento mais profundo conduziu à dúvida 

que a experiência e as amargas difi culdades do quotidiano ditavam. Em destaque, surgem 

então traços que, nada tendo de paradisíaco, são até considerados diabólicos. Passam a 

15 Mundus Novus, Letter to Lorenzo Pietro di Medici, trad. do latim por George Tyler Northup, London, 
Princeton University Press, 1916, pp.  8-9.

16 Idem, pp. 5-7. Cartas de Américo Vespúcio a Pedro Soderini, in Colecção de Notícias para a História e 
Geografi a das Nações Ultramarinas, A. R. C., T. II, Lisboa, 1812, pp. 144-148.
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ser frequentes as alusões à crueldade, aos instintos bélicos, à antropofagia e a outros cos-

tumes abomináveis na perspectiva europeia.

Inversamente à caracterização do meio geográfi co, onde são mais frequentes os índices 

edénicos, a apreciação e a qualifi cação do homem foram fortemente marcadas pelo con-

fronto de civilizações e choque de culturas. Não há dúvida de que a chegada de Cabral ao 

território brasileiro indiciou signifi cativas alterações nos quadros mentais dos europeus, 

mas estas não se verifi caram logo nos primeiros contactos e a noção de alteridade só 

aparece mais tarde. O próprio meio e recursos naturais não ofereciam aos europeus uma 

existência fácil e de enriquecimento rápido; sob a ilusão de uma exuberância espontânea, 

exigiam esforço e perseverança a quem ali quisesse organizar qualquer forma de activi-

dade económica e pressupunham a colaboração do elemento indígena. Tudo ajudou à 

construção de imagens da terra. O Novo Mundo surge, em simultâneo, inocente e acolhe-

dor, mas não menos adverso e perigoso. Consoante os autores, o teor das descrições vai 

mudando, por entre testemunhos favoráveis ou opiniões negativas, e os traços paradisía-

cos cruzam-se com o recorte infernal nas imagens que vão sendo dadas. Vem a propósito a 

observação de Gilberto Freyre: «O Brasil foi como uma carta de paus puxada num jogo de 

trunfo em ouros. […] só em nova fase de actividade portuguesa – a propriamente coloni-

zadora, a do fi m do século XVI e parte do século XVII – o Brasil teria força de trunfo no jogo 

das competições imperialistas das nações europeias»17.

Nos textos portugueses sobre o Brasil, o tema da inocência alterna com o da bestiali-

dade logo desde o início do descobrimento e posterior povoamento. Um dos aspectos 

mais destacados é a aparente disponibilidade encontrada no ameríndio para aceitar a 

pregação do Evangelho e se converter ao cristianismo. Caminha e seus companheiros já 

tinham deixado no ar a ideia de uma certa facilidade da missão apostólica ao menciona-

rem o índio como gente simples e boa, pelo que previa a possibilidade de uma conversão 

rápida. A ideia corre também nas Índias Ocidentais espanholas, onde o dominicano Las 

Casas apresenta os índios como «tábuas rasas» nas quais a fé podia ser facilmente inscrita. 

Em 1549, dando cumprimento à sua missão apostólica, o primeiro grupo de jesuítas chega 

ao Brasil com a esperança de o transformar na terra dos seus empreendimentos. O padre 

Manuel da Nóbrega, que dirige a missão, comunga daquele entusiasmo e expressa a 

ideia de que todos os índios demonstravam grande vontade em se converterem. A ilusão, 

porém, durou pouco tempo; ao contrário do que pensavam viajantes e missionários, num 

primeiro momento, as garantias religiosas eram ali pouco certas. Bastante receptivos às 

novidades, os índios difi cilmente perdiam os seus hábitos ancestrais; em 1556, o desânimo 

17 FREYRE, Gilberto, Casa Grande e Senzala, ob. cit., p. 200.
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já era evidente nas palavras de Nóbrega: «são tão bestiais, que não lhes entra no cora-

ção cousa de Deus». E acaba por confessar que os jesuítas, que tinham ido para o Brasil 

convencidos de que os iriam converter a todos numa hora, constatam que «não podem 

converter um único em um ano, por sua rudeza e bestialidade». Facto que não punha 

em causa a sua missão; pelo contrário, se esses selvagens eram tão «bestiais» enquanto 

os europeus tão «políticos e avisados», isso dependia unicamente das condições em que 

tinham sido criados18. O que transformava o seu magistério em acção civilizadora da natu-

reza dos índios. 

Os jesuítas, ao tentarem integrar o índio num quadro tipicamente europeu, ocuparam-se 

dele como homem capaz de um comportamento moral e deixaram muitas e interessantes 

observações a seu respeito. Salientaram-lhes a valentia, a generosidade, o sentido de famí-

lia, o desapego aos bens materiais que foi um dos factores que mais impressionou os euro-

peus e deu azo a várias interpretações. Estas qualidades, todavia, não foram sufi cientes 

para atenuar a dimensão de seus «bestiais costumes» como a antropofagia, a poligamia, a 

feitiçaria e a crendice. Defeitos que se opunham à religião católica e faziam da conversão 

uma campanha contínua, ainda mais valorizada pelas difi culdades do ministério.

Os padres insistem, de um modo geral, na imagem do ameríndio como um selvagem 

com hábitos próximos da animalidade por oposição à civilidade e à felicidade dos cristãos. 

Mas as suas observações revelam já um nível de conhecimento da realidade mais apro-

fundado que lhes permite, por vezes, estabelecer paralelismos e destrinçar conceitos. O 

padre José de Anchieta, segundo provincial da Companhia de Jesus no Brasil, não deixa 

de anotar a antropofagia e a crueldade com que matavam os adversários, salientando, a 

propósito, que «naturalmente são inclinados a matar, mas não são cruéis» e «se de alguma 

crueldade usam, ainda que raramente, é com exemplo de Portugueses e Franceses»19. 

Comentário que encerra uma forte crítica à acção europeia e coloca os índios em vanta-

gem, relativamente a uma atitude que viria a ser considerada como um sério obstáculo 

à convivência. Posição idêntica tem o padre Francisco Soares ao realçar alguns traços de 

carácter do índio que apresenta como «gente muito amiga de fazer bem e bem inclina-

dos». Assinala a sua boa disposição, o engenho, a valentia e ainda a grande destreza e 

robustez física, qualidades em que os brasis se revelavam superiores aos portugueses, 

chegando alguns a viver 130 anos. Por entre as considerações feitas à natureza humana, 

a visão paradisíaca insinua-se nas suas palavras, ao descrever todo o Brasil como «um jar-

18 “Diálogo sobre a conversão do gentio”, in NÓBREGA, Manuel da, Cartas do Brasil e Mais Escritos, Coimbra, 
Atlântida, 1955, pp. 219-221. 

19 ANCHIETA, José de, Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões (1554-1594), Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1933, p. 329.
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dim fresco», onde predomina o arvoredo intenso e multicolor e em que o homem parti-

cipa dessa bondade natural20. Ainda mais favorável ao índio é a imagem apresentada pelo 

padre Fernão Cardim que, mesmo condenando os hábitos antropofágicos, elogia o bom 

carácter, a alegria, a coragem, a valentia, a liberalidade, a hospitalidade, a harmonia e o 

gosto com que vivem. Tudo lhe parecia natural; até a nudez, tão invocada por alguns auto-

res para justifi car a barbárie, não lhe mereceu reparos negativos, sendo antes exaltação de 

inocência, «pela grande honestidade e modéstia que entre si guardam»21. 

Bem diferente é o discurso do humanista Pêro de Magalhães Gândavo que, ao redi-

gir, em 1573, a História da Província de Santa Cruz, apresenta uma visão mais elaborada, 

na perspectiva da cultura renascentista, mas também mais comprometida. A obra de 

Gândavo constitui um entusiástico elogio das potencialidades brasileiras e o autor apela 

à colonização e à exploração intensiva daquela terra «deleitosa e aprazível»22. Da descri-

ção do Brasil, ressalta a visão paradisíaca da natureza, verdejante e luxuriante, que tudo 

poderia fornecer ao homem para o seu sustento. Classifi ca a terra de «salutífera e livre de 

enfermidades» e exalta a fertilidade dos solos, a temperança dos ares, a abundância de 

águas, as frutas excepcionais, as pedras preciosas, a exuberância de vegetação, as aves 

vistosas. Ao referir-se ao rio São Francisco, diz que «procede de um lago mui grande que 

está no íntimo da terra» e onde se afi rma existirem muitos moradores que «possuem gran-

des haveres de ouro e pedraria»23. Possível anúncio ao mito do Eldorado? Tudo parecia 

reunir-se ali para transmitir ao europeu a ideia de que o Brasil era uma terra abençoada 

que tinha conservado as características do jardim do Éden. Era o eco do «cantar mítico», 

na expressão feliz de Malinoswki, onde ressoava a esperança de encontrar uma região de 

abundância, de melhor vida e felicidade. Mas Gândavo é igualmente um espírito atento 

à lição da experiência e ao desconhecido; e é esta atitude que o faz ultrapassar a visão 

paradisíaca a fi m de salientar também alguns aspectos adversos da natureza brasileira. 

O seu intuito é deixar ao leitor um conhecimento, tanto quanto possível, preciso e útil na 

linha orientadora da estratégia política que defende. Neste contexto, os atributos da visão 

edénica funcionam também como um recurso literário de forte intuito pragmático, pronto 

a captar a atenção do leitor português e a estimular-lhe a imaginação. Deixa mesmo no ar 

20 SOARES, Franscisco, Coisas Notáveis do Brasil, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1966, pp. 5, 7 e 9.
21 CARDIM, Fernão, Tratados da Terra e Gente do Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939, p. 147.
22 PIMENTEL, Maria do Rosário e SANTOS, Maria do Rosário Laureano, «O real no jogo de espelhos da litera-

tura de viagens no século XVI», in Actas do Colóquio Literatura de Viagens. Narrativa, história, mito, Lisboa, 
Cosmos, 1997, p. 220.

23 GÂNDAVO, Pêro de Magalhães, «História da Província de Santa Cruz», in O Reconhecimento do Brasil, 
Lisboa, Publicações Alfa, 1989, p. 76. 
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a interpretação de que as migrações dos tupis tinham por objectivo buscar «terras novas, 

a fi m de lhes parecer que acharão nelas imortalidade e descanso perpétuo»24.

Relativamente aos índios, o autor é particularmente desfavorável. Depois de os descre-

ver fi sicamente e salientar que são indivíduos «bem-dispostos, rijos e de boa estatura», 

nada ambiciosos, corajosos, muito hábeis no manejo do arco e da fl echa, esforçados e 

hospitaleiros, com extraordinários hábitos de higiene, logo acrescenta que são desagra-

decidos, desumanos, cruéis, vingativos, ingratos, desonestos, sensuais, supersticiosos e 

excessivamente crédulos. Destaca ainda algumas das suas práticas sociais, em particular a 

poligamia, a antropofagia, a crueldade com que tratam os velhos e doentes. Ao longo da 

obra, os aspectos negativos caldeiam-se com os traços positivos do carácter dos índios, 

mas o tom geral que prevalece no discurso de Gândavo é o de uma caracterização que se 

afasta do deslumbramento e do optimismo inicial, para se centrar na depreciação das suas 

qualidades, na crueldade e bestialidade dos seus costumes, na ignorância e no baixo nível 

das suas organizações. É à imagem e semelhança da cultura europeia que o autor defi ne 

a realidade humana brasileira e constantemente questiona o que é em função do que 

deveria ser; das observações conclui que as comunidades índias se encontravam ainda 

num estado primitivo de desenvolvimento, mais próximas das sociedades animais do que 

das sociedades humanas. Chega mesmo a pôr em causa a natureza humana do ameríndio 

ao colocá-lo no mesmo nível de «todos os outros animais que não participam de razão»25.

Mas, apesar de os registos negativos serem cada vez mais frequentes, a ideia de paraíso 

terrestre ou de uma época dourada da humanidade vai ainda permanecer como imagem 

recorrente. Nos primórdios do século XVII, o autor anónimo dos Diálogos das Grandezas do 

Brasil, ao falar da ausência de ambição entre os índios, independentemente dos seus defei-

tos e qualidades, compara-os aos homens da idade de ouro26. Em meados deste mesmo 

século, Antonio de Leon Pinelo, cronista-mor do reino de Castela, na obra El Paraíso en el 

Nuevo Mundo, coloca no coração da América do Sul, na Amazónia peruana, o paraíso ter-

restre com os seus quatro rios que identifi ca com o Amazonas, o Orenoco, o Magdalena e 

o Rio da Prata27. Já na segunda metade do século, em 1663, o padre Simão de Vasconcelos, 

na Crónica da Companhia de Jesus, é mais preciso e, não obstante os traços negativos que 

encontra no índio, situa o paraíso no Brasil, cujas qualidades considera ultrapassarem as 

24 Idem, p. 117. Sobre as interpretações da «Terra sem Mal», espécie de paraíso terrestre, ver COUTO, Jorge, 
A Construção do Brasil, Lisboa, Edições Cosmos, 1995, pp. 116-117 e HOLANDA, Sérgio Buarque de, ob. cit., 
pp. 158-159.

25 GÂNDAVO, Pêro de Magalhães, Ob. cit., p.105.
26 BRANDÃO, Ambrósio Fernandes, Diálogos das Grandezas do Brasil, 2.ª ed., Rio de Janeiro, 1942, p. 280. 
27 DELUMEAU, Jean, ob. cit., p. 191. Tradicionalmente, os quatro rios do Éden eram o Tigre, o Eufrates, o 

Ganges e o Nilo.
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dos antigos jardins suspensos, dos Campos Elísios, da Atlântida e da ilha Taprobana28. 
Ainda em pleno século XVIII, Pedro Rates Hanequim, após ter vivido vinte e seis anos no 

Brasil, ainda se mostrava convicto de que era ali que o paraíso existia, sendo o Amazonas 

e o São Francisco dois dos quatro rios do Éden29. 

Muito do que se escreveu sobre o Brasil e seus habitantes acabou sendo lido e interpre-

tado posteriormente dentro de perspectivas culturais e mentais que nada tinham a ver com 

a realidade brasileira, mas sim com as estruturas sociais europeias. A questão da humani-

dade dos ameríndios foi motivo de acesas discussões ao longo da Época Moderna. Neste 

processo, que conduziu a uma revisão das atitudes tradicionais, a forma como esses homens 

foram encarados foi sendo alterada de acordo com a evolução das ideias. Ao contrário do 

homem monstro, o homem natural servia agora as novas concepções políticas, sociais e 

religiosas; bastava identifi car aquele homem natural com o homem edénico, livre da culpa 

do pecado original, para encontrar um ser puro, cujas tendências eram todas válidas e boas. 

Germina, por esta via, a noção de «bom selvagem», de largo alcance na cultura europeia. 

Apesar de este mito ter mais a ver com o europeu do que com o índio, existe uma relação 

íntima entre o mito do bom selvagem e os mitos da idade do ouro e do paraíso. Todavia, 

enquanto a concepção do bom selvagem será lançada como importante argumento na luta 

das ideias da época, os outros mitos não ultrapassam praticamente o campo literário.

Sem difi culdade se deduz como os relatos sobre o Novo Mundo poderiam ser interpre-

tados e a que conceitos serviriam de justifi cação; facilmente foram tomados por alguns 

autores como base de uma ideologia que, aproveitando desta realidade plurifacetada ape-

nas os aspectos mais convenientes, viriam a formar um esquema falso, apoiado em factos 

concretos e verdadeiros. Assim se compreendem as contradições em que, por vezes, os 

autores caem e como um mesmo texto, interpretado segundo conceitos diversos, leva a 

conclusões diferentes. 

No conjunto, a visão de inocência foi mantida pelos europeus que nunca estiveram no 

Brasil ou apenas tiveram com os índios um contacto ocasional; os que mantiveram um 

relacionamento mais próximo e prolongado rapidamente caíram no extremo oposto. 

Montaigne, por exemplo, exalta com admiração a «pureza» das tribos ameríndias, «ainda 

bastante vizinhas da sua ingenuidade original». Mas, segundo afi rma, baseia-se no que 

lhe diziam as suas testemunhas e não numa experiência directa com esse mundo30. Pelo 

contrário, o viajante Jean de Léry, apesar de exaltar a bondade dos índios brasileiros que, 

28 VASCONCELOS, Simão de, Crónica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Lisboa, 1865, p. CXLVII. Ver 
HOLANDA, Sérgio Buarque de, ob. cit., pp. 157-160.

29 DELUMEAU, Jean, ob. cit., pp. 70-71. 
30 MONTAIGNE, Essais, ed. Pierre Villey, t. I, Paris, Puf, 1978, cap. XXXI, pp. 206-207. 
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opostos à barbárie dos supostos civilizados, pareciam gozar dos benefícios da fonte da 

Juventude, evidencia que a natureza corrupta do homem também estava presente entre 

os nativos31. 

Do lado português, foram menos fortes os acentos de reminiscências míticas. Os relatos 

resultam, essencialmente, da experiência daqueles que mais de perto conviveram com a 

realidade brasileira, sendo, por isso, os seus textos mais objectivos e pragmáticos. A ati-

tude nacional radica, sobretudo, na acção tradicional, dando mais ênfase ao processo de 

cristianizar e colonizar. O índio que surge retratado é um homem posterior ao pecado 

original em cuja natureza o bem e o mal estão presentes de igual forma, podendo ser 

julgado, quanto às suas qualidades e defeitos, como qualquer outro homem. Esta feição 

mais realista faz dos textos portugueses uma importante fonte para o estudo do relacio-

namento com um Outro possuidor de uma civilização própria, até aí ausente do saber 

europeu. 

A América não era, como num primeiro momento se imaginou, um mundo idílico 

repleto de abundância, pureza e bondade natural. Até os mais entusiastas tiveram de acei-

tar, quase desde o princípio, que ali os homens também podiam ser maus e a natureza 

adversa. Em meados do século XVI, já não podiam ser sistematicamente ignoradas as dis-

crepâncias entre a realidade e as imagens interpretativas que dela se faziam. Demasiados 

factos conduziam a uma visão mais objectiva, mas também menos optimista, quando não 

carregada de pessimismo. Foi, relembrando as palavras de Ronaldo Vainfas, no caso por-

tuguês, «um precoce desencantamento do mundo» apesar de, mesmo assim, os textos 

revelarem uma certa «adesão ao imaginário fantástico que marcou a descoberta do novo 

Mundo»32. A idolatria, a antropofagia, a guerra, o insucesso dos missionários, as próprias 

condições ambientais eram entraves fortíssimos à concretização do sonho europeu. Por 

isso, a visão paradisíaca resistiu mais no mundo ocidental entre os leitores europeus do 

que no Novo Mundo, onde a realidade conferia outros tons ao quotidiano. Os sonhos, 

que continuaram a ser aí projectados, nada tinham a ver com a entidade americana; eram 

pertença exclusiva dos europeus que tanto inventaram aquele continente33. 

31 LÉRY, Jean de, Viagem à Terra do Brasil, São Paulo, Livraria Martins Editora, 1951, p. 100. A obra, impressa em 
1578, teve grande êxito e ampla divulgação, exercendo infl uência sobre o pensamento de Montaigne e de 
Rousseau. 

32 VAINFAS, Ronaldo, “Sérgio Buarque de Holanda – Visão do Paraíso”, in Lourenço Dantas Mota (org.), 
Introdução ao Brasil: Um banquete no trópico, vol. II, São Paulo, Editora do Senac, 2001, pp. 4 e 15. Na peu-
gada de Sérgio Buarque de Holanda, Ronaldo Vainfas salienta, a propósito, a dimensão e as conotações 
indirectas com a ideia de paraíso da lenda de Sumé, associada ao apostolado de São Tomé na América, 
nos primórdios do cristianismo.

33 Ver COUTO, Jorge, A Construção do Brasil, Lisboa, Edições Cosmos, 1995 e J. H. ELLIOTT, ob. cit.
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O Novo Mundo foi transformado numa terra abençoada, liberta de preconceitos, abun-

dante, o País de Cocagne onde os europeus podiam recomeçar uma nova fase da história 

da humanidade34. Facilmente o mundo ideal distante no tempo foi transposto para um 

outro agora apenas distante no espaço e, cada vez mais, projectado em futuro próspero. 

Nesta relação o conceito de paraíso aparece como instrumento interpretativo daquele 

mundo diferente, como referência crítica às desordens europeias, como expressão de um 

ideal. Na Época Moderna, a própria revivescência de mitos e utopias condensa uma vincada 

atitude crítica que visava uma remodelação social. A própria construção do paraíso terreal 

no Novo Mundo, com todas as suas implicações, é já por si uma atitude subversiva que 

punha em causa as fundamentações teológico-políticas baseadas na culpa, no perdão e 

na salvação invocadas pela Igreja. A noção de pecado original encontrava-se no centro da 

cultura ocidental e implicava directamente a do paraíso terrestre. A aproximação ou o con-

tacto com esse mundo puro, preservado por Deus do olhar do pecador que, no lamento da 

culpa, constantemente o ambiciona, conduziria, de facto, a uma mudança fundamental na 

cultural europeia. E, apesar de inacessível, a sua procura era, no entanto, legítima.

A fl uidez e o dinamismo das ideias fi cam sempre circunscritos ao quadro que uma deter-

minada situação histórica impõe, às mutações mentais e à invenção ideológica. A ideia 

de paraíso surge num desses processos sujeita a transformações, acrescentos, desvios e 

deformações, mas a sua essência não desaparece ao longo da transmutação. Mantém-se 

implícita mesmo quando já não está explícita. É dentro dessa relação de tempos vários e 

diferentes que se fabrica a circunstância do momento.

Com que sonha o homem?

Com a felicidade; tenha ela a forma que tiver, no percurso da infelicidade. Sonhos, mitos 

e utopias são o seu protesto feito de desejo no cansaço existencial das civilizações. No 

cadinho da história, renovam-se ideias gastas, constroem-se rumos, novos paraísos que 

nos permitam, no limite da imaginação, conquistar um pouco mais de solidez, de vontade, 

nesta nossa humanidade.

34 FREYRE, Gilberto, Casa Grande e Senzala, ob.cit., p. 48 e segs.; FREYRE, Gilberto, Novo Mundo nos Trópicos, 
Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 33 e segs.
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Um salão oitocentista.
À la recherche d’une voix perdue
Maria Ivone de Ornellas de Andrade*

Ao Marquês de Fronteira, Dr. Fernando Mascarenhas que, em homenagem à sua 

quintavó, faz reviver as Letras e as Artes na sua Fundação, no conhecido Palácio 

Fronteira.

Os salões de Benfi ca, outrora tão desertos, eram nesta época muito frequen-

tados, não só porque minha Avó atraía ali a sociedade, pelo seu talento e espí-

rito, mas porque os elegantes procuravam conviver com minhas tias que, tendo 

estado muitos anos fora de Portugal, passavam pelas primeiras elegantes.

   Memórias do Marquês de Fronteira e d’Alorna

La femme au dix-huitième siècle est le principe qui gouverne, la raison qui 

dirige, la voix qui commande. Elle préside au temps, comme la Fortune de son 

histoire. Rien ne lui échappe, et elle tient tout, le Roi et la France, la volonté du 

souverain et l’autorité de l’opinion.

 Edmond et Jules Goncourt, La Femme au dix-huitième siècle

1. 

Como sabemos, os salões começam a ganhar vida em Itália, onde a tradição os faz remon-

tar à fi lha do papa Alexandre VI, Lucrécia Bórgia (1480-1519), que torna Ferrara palco de 

reuniões de artistas e de gente de Letras, como Pietro Bembo e Ariosto, que a imortaliza na 

sua obra-prima Orlando Furioso. A bem dizer, ela ressuscita o gosto pela tertúlia literária, 

prenunciado pelas comissationes romanas do período republicano, pelos banquetes de 

sábios “enciclopedistas” e pelas recitationes, as leituras públicas, tão ao gosto do império1. 

* CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa/Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologia.

1 A propósito, lembramos dois paradigmas da literatura de banquete: os Deipnosofi stas de Ateneu (fl . c. de 
200 d. C.) em que vinte e três intelectuais, em Roma, tendo como pretexto o convívio ao longo de alguns 
jantares, discorrem sobre gastronomia, literatura e outros assuntos; ou, desta feita em latim, as Saturnalia 
de Macróbio (c. de 400 d. C.), onde um grupo de eruditos, aproveitando três banquetes festivos durante 
as Saturnais, dialogam sobre vários temas de cultura, desde cozinha a teologia, passando por questões 
de direito, ciência, crítica literária e fi losofi a.
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Em França, mais precisamente em Paris, o salão assume uma enorme importância socio-

cultural. Invenção do século XVII, escolas de gosto e cenáculos de opinião, os salões eram 

pequenos reinos onde a mulher ascendia a rainha2 e aí exercia a elevada arte do convívio 

– o génio da sociabilidade. É o século da sociedade das précieuses, mas não das Précieuses 

ridicules, na zombaria algo misógina de Molière3. Seiscentista é o hotel de Rambouillet, 

agora tão falado por motivos verdadeiramente opostos àquele por que fi cou conhecido 

e onde pontifi cava Catherine de Vivonne, a Marquesa de Rambouillet, senhora do célebre 

salão, já conhecido pela sua actividade em 1613, segundo uma carta do poeta François de 

Malherbe.

As concorridas reuniões, frequentadas por titulares e homens de espírito, purpurados 

mais ou menos mundanos, jovens da corte e eruditos (exactamente por esta ordem), eram 

igualmente animadas pela presença de belas jovens das mais ilustres famílias, cuja graça 

e colorido feminil eram garantia de numerosa concorrência da aristocracia masculina. Se 

nestes meios a galanterie merecia apreço, já os galanteadores eram desprezados. E ainda 

que o salão se prestasse a jogos amorosos, tudo era passível de se converter em litera-

tura. Como alguém assinalou: «A l’hôtel de Rambouillet il n’y a que de la galanterie et 

point d’amour»4. Estamos no reino das ternas paixões diferidas em cumplicidades literá-

rias, reduzidas à essência espiritual. Os cânones comportamentais sofriam transformações 

profundas, sobretudo em relação à mulher. Emergia uma “sociabilidade” heterossexual5, 

ou seja, assistíamos à ruptura do discurso normativo de duas sociedades vividas de modo 

estanque: a masculina e a feminina.

Os homens de génio, maioritariamente recrutados junto da República das Letras, não 

se faziam rogar, aparecendo também numerosos membros da Academia Francesa, recém-

-fundada por Rechelieu (1635). Ali a conversação eleva-se a arte, declama-se, lê-se em voz 

alta, faz-se teatro, distribuindo os papéis entre si, escuta-se música ou canto, dança-se, 

2 Edmond et Jules Goncourt, La Femme au dix-huitième siècle, Paris, Nouvelle Édition, Revue et augmentée, 
G. Charpentier Éditeur, 1878, pp. 371-372.

3 Les Précieuses ridicules, Paris, Ch. Belagrave, [190-] [1659]. Gertrudes Margarida de Jesus, tanto na Primeira 
Carta Apologetica, em Favor, e Defensa das mulheres como na Segunda [...] (Lisboa, na Offi  cina Francisco 
Borges de Sousa, 1761), dirigida ao Irmão Amador do Dezengano, critica obras misóginas.

4 Louis Batifol et alii, Les Grands salons littéraires (XVIIe & XVIIIe siècles). Conférences du Musée Carnavalet 
(1927), Paris, Payot, 1928, p. 33.

5 Maria Antónia Lopes, «Introdução» de Mulheres, Espaço e Sociabilidade. A transformação dos papéis femi-
ninos em Portugal à luz de fontes literárias (Segunda metade do século XVIII), Lisboa, Livros Horizonte, 1989. 
A autora debruça-se sobre o caso português, nesta época bastante distanciado dos costumes de outros 
países, a viver com enorme atraso relativamente à capital francesa.
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fazem-se improvisos literários (madrigais, sonetos e epigramas subordinados a mote), 

compõem-se rondós e enigmas, improvisam-se jogos e, naturalmente, são organizadas 

magnífi cas festas. Todos conhecem a constituição em vigor, i.e. as normas de boa convi-

vência e as idiossincracias da dona de casa, que a tudo preside, qual maestrina, com dis-

creção, sageza e sofi sticada elegância.

Temos conhecimento de que pelo seu salão passaram Corneille (ao que parece sem 

grande sucesso), Bossuet, ainda muito jovem, conduzido por Antoine Arnauld (o célebre 

jansenista), o citado poeta Malherbe, o abade Cottin e tout le monde da época, incluídas 

entidades de Estado, algum estrangeiro de passagem, como o duque de Buckingham, por 

ocasião do casamento do rei de Inglaterra com uma fi lha de Henrique IV, em 1625, e, natu-

ralmente, os inevitáveis parasitas da fama.

Neste fervilhar de mundaneidade, temos notícia de que tanto Luís XIII como o seu minis-

tro Richelieu não gozavam da simpatia da Marquesa. Esta nutria pelos dois uma instintiva 

e, segundo consta, mal fundada antipatia relativamente ao rei, mas justifi cada no caso 

do cardeal. Este fi zera chegar ao seu conhecimento uma mal disfarçada incumbência de 

“espia” – destinara-lhe a prestação de informações a seu próprio respeito, mas a anfi triã 

respondeu com total indiferença, sem se deixar comover pela gulosa e narcísica curiosi-

dade de Sua Eminência6. 

Montesquieu conhecia bem a mentalidade do século XVIII e nas conhecidas Lettres per-

sanes defi ne o poder da mulher como um estado dentro do Estado. «Il n’y a personne qui 

ait quelque emploi à la cour, dans Paris, ou dans les provinces qui n’ait une femme par les 

mains de laquelle passent toutes les grâces et quelques fois les injustices qu’il peut faire. 

Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres, et forment une espèce de 

république dont les membres toujours actifs se secourent et se servent mutuellement: 

c’est comme un nouvel État dans l’État; et celui qui est à la cour, à Paris, dans les provin-

ces, qui voit agir des ministres, des magistrats, des prélats, s’il ne connait les femmes qui 

les gouvernent, est comme un homme qui voit bien une machine qui joue, mais qui n’en 

connait point les ressorts»7.

Conclui-se deste breve preâmbulo e da unanimidade dos especialistas que as reuniões 

de Rambouillet lançaram as bases do que se poderia chamar uma teoria do salão.

6 Louis Batifol et alii, op. cit., p. 47.
7 Cf. «Lettre CVII», Paris, Booking International, 1993 [1721], p. 188.
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2. 

«Ne disputez point le charme de mes jours;

 C’est mon fl euve d’oubli, […]»

    Alcipe, Epître à une dame […]

Acaso a magnifi cência dos espaços fi que aquém desse primeiro e mítico salão de 

Rambouillet, exceptuado algum pormenor da moda e chancela da época, a mesmíssima 

atmosfera reinou em qualquer dos cenáculos presididos pelo espírito luminosamente 

estésico de Alcipe, animado sempre por um círculo de eleitos, também eles oriundos da 

melhor sociedade, num renovado e incessante diálogo. Ou não se pudesse afi rmar que as 

produções da época tendiam a passar primeiro pelo teste da oralidade8.

Na verdade, quer se inscrevam neste roteiro as moradas de Dona Leonor de Almeida – a 

Rua da Boa Morte, a Rua do Alecrim, a Rua de São Luís (não estaremos a citá-las na cronolo-

gia correcta, dado sabermos pouco a este respeito) ou, recuando no tempo, o mosteiro de 

São Felix no vale de Chelas com os seus outeiros9 –, a verdade é que o Palácio de Fronteira, 

ao Largo de São Domingos, permanece a referência emblemática.

Com argumentos de método e de maior operacionalidade, convidamos o leitor a acei-

tar a proposta de reduzir as múltiplas moradas de Alcipe apenas a uma: ao Palácio da 

Fronteira, posto não conhecermos fontes relativas aos locais por si habitados. Falta-nos 

em descrições ou gravuras da época do seu salão/salões o que nos sobra em testemu-

nhos escritos pela élite intelectual que a ele acorreu e frequentou, além do próprio palácio, 

sobejamente conhecido pelos seus azulejos.

Na ausência da decoração original – mobiliário e bibelots –, podemos socorrer-nos de 

alguns objectos-fétiches, pertences atribuídos a Alcipe e, a partir deles, reencontrar algum 

desse perfume e luz de outrora. Vamos pois à la recherche de cette voix perdue. São referidas 

no Catálogo da Exposição da obra feminina antiga e moderna, realizada pelo jornal O Século, 

várias peças de mobiliário: a secretária de embutidos, onde teria escrito os últimos versos; 

a estante de mesa e outros objectos menores, como seja um cofre de madeira de uso cor-

rente e ainda um tinteiro de louça da china10, aqui presente. Também o Marquês d’Ávila e de 

Bolama alude a um guarda-jóias, com segredo e embutidos de marfi m, assim como a um 

8 Albert Thibaudet, Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, Paris, Lib. Stock Delamain et 
Boutelleau, 1936, p. 53 

9 Olga Moraes Sarmento da Silveira, Mulheres Ilustres: A Marqueza de Alorna (Sua infl uência na sociedade 
portugueza) 1750-1839, Lisboa, Liv. Ferreira, 1907, p. 36 e ss.

10 Catálogo da exposição Às Mulheres Portuguesas. Homenagem de «O Século», Lisboa, O Século, 1930, pp. 
25-26.
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binóculo em madrepérola muito apreciado por Alcipe11. A materialidade destes objectos 

pessoais, a bem dizer, pouco ajudaria a reencontrar a vibração da sua presença. Por isso, 

em última análise, Alcipe acaba por convidar-nos não a procedermos a uma reconstitui-

ção do espaço, que só poderia ser virtual, incita-nos antes a um exercício de imaginação 

poética.

Para tal reconstituição, não nos socorrermos excessivamente das Memórias de seu tri-

savô, D. José Trazimundo12. Isolados, todos os excertos respeitantes a Alcipe acabam por 

redundar num anedotário gracioso, é justo afi rmá-lo, mas invariavelmente risível. O neto 

trata-a com a reverência exigida a um ser de excepção, desconfi ado, porém, quanto à 

sua  relação com a realidade quando narra «as cenas cómicas que ela fazia, apesar da sua 

grande ilustração»13. Deduzimos, hoje, pelas palavras do Marquês, que Alcipe enferma-

ria de certa tendência para desrealizar; não no sentido psiquiátrico, sublinhamos, mas na 

condição de habitante desse reino de ar rarefeito que é o da poesia. Seu neto, homem da 

carreira das armas, bafejado pelo dom do pragmatismo, não testemunharia total simpatia 

por alguns comportamentos, geralmente acolhidos como excentricidades, dando lugar a 

embaraços na óptica de uma personalidade de carácter prático. Estamos longe de teste-

munhar uma afi nidade electiva, na verdade: «Era só a voz da natureza que [...] falava», o 

neto «não confi ava na sua cabeça de poeta»14.

O resultado da pesquisa levada a cabo pelo método da “hermenêutica da suspeita” fará 

prova, se acaso pecarmos por excesso. Lembramos, entre outros episódios, a chegada 

do exílio de Londres, sem licença do rei para regressar a Portugal, e a cena representada 

perante o corregedor que a tinha vindo notifi car para sair do reino, o que aconteceu, dado 

ter efectivamente voltado a embarcar no mesmo paquete15; o processo de reivindicação 

ao fi sco da Casa de Alorna e o imbróglio com os advogados e o paleógrafo, que nada 

conseguiam adiantar, posto nos dias marcados para trabalharem a Condessa ter sem-

pre o salão cheio16; as cenas cómicas resultantes do facto de a Condessa não reconhecer 

nenhum parente ligado ao Marquês de Pombal e os netos, apenas na sua presença, terem 

11 Marquez d’Ávila e de Bolama, Marqueza d’Alorna. Algumas noticias authenticas para a historia da muito 
illustre e eminente escriptora, que os poetas seus contemporaneos denominaram Alcipe, Lisboa, Imprensa 
de Manuel Lucas Torres, 1916, pp. 65 e 213.

12 Memórias do Marquês de Fronteira e d’Alorna – D. José Trazimundo Mascarenhas Barreto – Ditadas por ele 
próprio em 1861. Revistas e coordenadas por Ernesto de Campos de Andrada. Reimpresssão fac-similada 
da edição da Universidade, Coimbra, IN-CM, 1929, Partes V-VI, 1986, p. 264.

13 Idem, I-II, p. 65.
14 Ibidem, pp. 111 e 162.
15 Ibidem, pp. 110-113.
16 Ibidem, pp. 136-137.
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de fi ngir ausência de intimidade17; a circunstância ligada à vilegiatura em Pedrouços e as 

constipações ali apanhadas em consequência dos banhos18. Ainda as peripécias ocorridas 

durante um passeio de paquebot até à Costa, pelo facto de a carruagem fi car enterrada na 

areia, para grande ira do velho cocheiro (vestido de libré em pleno Julho) e a quase morte 

dos pobres machos incapazes de retirá-la do areal, com o apontamento pitoresco de o 

resto do caminho ser feito por Alcipe e seu convidado, Monsenhor Cherubini, em mulas 

emprestadas19; o rocambulesco cerco de sua casa a mando do Intendente-Geral da Polícia, 

Pina Manique – a propósito da secreta e recém-fundada Sociedade da Rosa, espécie de 

“maçonaria branca”20 –, o qual examinou, pessoalmente, todos os aposentos21, motivo de 

um dos prolongados exílios; e outras situações, sempre tingidas de imensa comicidade, 

narradas com colorido e acção inegáveis por D. José Trazimundo. Convenhamos, porém, 

lidos certos passos das Memórias, que raro deparamos com uma refl exão grave sobre a 

dimensão da melancólica sensibilidade de sua Avó. Ela aparece, qual protagonista excên-

trica, a emprestar um sabor de bizarria à dinâmica prosódica do memorialista.

3.

«Males tão novos, males tão tiranos

Vão consumindo a minha triste vida,

A doce primavera dos meus anos;»

    Alcipe, Elegia 

Todos conhecemos a nossa magnífi ca e sage Alcipe. 

Observemos o divulgado quadro de 1781. Somos 

apresentados à Condessa d’Oeynhausen, uma bela 

mulher de 31 anos. Vivia por essa altura em Viena e 

teria posado antes ou depois do nascimento da fi lha 

Maria Regina, segundo o Quadro Cronológico da 

Vida de Alcipe, organizado pelo actual Marquês de 

Fronteira. Regressemos à sua beleza imperial: o porte 

17 Ibidem, p. 141.
18 «[...] minha Avó teve a fantasia de tomar a direcção dos banhos e fez com que todos adoecêssemos, por-

que nos constipámos, em consequência dela nos fazer lavar em água doce, logo que saíamos do mar. [...] 
A nossa casa tornou-se um hospital [...].» Ibidem, p. 151.

19 Ibidem, pp. 233-234.
20 Marquesa D’Alorna, Poesias. Selecção, prefácio e notas do Prof. Hernâni Cidade, Lisboa, Liv. Sá da Costa, 

1941. Vide «Prefácio», p. XXXIII.
21 Ibidem, pp. 15-16.
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esbelto teria perdurado intacto por longo tempo, inscrito numa moldura de vontade e 

de inteligência sensível, pedestal de onde dominava o seu entourage, uma sociedade de 

espíritos, nalguns casos iniciada em Chelas, e que se prolongará até ao fi m de seus dias.

Uma refl exão em torno desta temática obriga a determo-nos nos outeiros organizados 

ou improvisados em Chelas, tertúlias culturais que desempenharam um tão importante 

papel na escassa sociabilidade22 dessa época de forçado exílio, tendo servido de estímulo 

a uma aplicação dedicada ao estudo e, sobretudo, ao desenvolvimento do talento poé-

tico de Dona Leonor de Almeida. Os dezanove anos de Chelas (1758-1777) passar-se-iam 

sob o signo dos corifeus da Arcádia Lusitana: Domingos Maximiano Torres (Alfeno Cíntio), 

Pedro António Correia Garção (Coridon), Padre Macedo – Manuel de Macedo Pereira de 

Vasconcelos (Lemano) e, sobretudo, o Padre Francisco Manuel do Nascimento ou apenas 

Filinto, a quem devemos o nome arcádico de Alcipe, assim como a esta devemos o sobre-

nome arcádico Elíseo. Contava esta cerca de dezoito anos quando o fundador da Arcádia, 

Correia Garção, lhe dedica a Ode XV:

Foi hoje, foi, que em um gentil semblante,

Amanheceu a luz da formosura;

Nunca tão bela aurora, e tão brilhante

 Rompeu a noite escura.

[...]

Da ilustre Alcipe bela, o claro dia

Pretendo assinalar com faustas glórias,

De nossos arcos o Destino fi a

 O louro das vitórias.23

Ainda frequentam o locutório do convento tanto o Dr. Sebastião J. Ferreira Barroco 

(Albano), – preferência afectiva da jovem (?) –, como o Dr. Inácio Tamagnini (Alceste), natu-

ralmente o seu director espiritual, Frei José Coração de Jesus (Almeno) e Frei Alexandre 

da Sagrada Família (Sílvio), íntimo amigo do confessor da jovem e tio de Almeida Garrett. 

Todos lhe incentivam o estro poético como elemento de sublimação, servindo de refri-

22 Maria Antónia Lopes, op. cit., cap. I. Sociabilidade é um termo cunhado por Maurice Agulhon em 1696. 
Convivialidade era o termo usado ao tempo, como podemos testemunhar nas Recordações de Jacome 
Ratton sobre Ocorrências do seu Tempo em Portugal. De Maio de 1747 a Setembro de 1810, Lisboa, Fenda, 
1992 [Londres, 1813].

23 Olga Moraes Sarmento da Silveira, op. cit., pp. 34-35.
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gério à dor provocada por tão desmesurado e injusto castigo24. Filinto Elísio ajuda igual-

mente a sua amiga a suportar o político encarceramento ou desterro, convertendo ao 

catolicismo o horaciano e hedonista carpe diem:

Li teus versos, Alcipe, e quando os lia

Bem cri que com Horácio conversava.25

Foi ele um dos animadores dos concorridos e «deslumbrantes» outeiros26 de Chelas, 

pedindo inclusive motes às freiras. O único a opor-se ao adjectivo foi o grave jurista e 

catedrático António Ribeiro dos Santos (Elpino Duriense), cujas cantigas de amor, pela gar-

ridice, o fi zeram corar de «pejo»27.

Decerto a beleza de Alcipe e a de sua irmã, Dona Maria (conhecida por Dafne ou Márcia), 

dois encantadores talentos, despertariam sentimentos amorosos nos poetas, raça irascí-

vel, com amores-própios susceptíveis, dando azo a alguns quid pro quo e confl itos ciumen-

tos, resolvidos em duelos poéticos. O vate Manuel Maria du Bocage (Elmano) retribui o 

estímulo recebido, dedicando o 3.º tomo das Rimas à ilustre poetisa28. Nicolau Tolentino, 

a avaliar pela sátira intitulada «A Função», parece não ter sido indiferente às reuniões de 

Alcipe29. A dialéctica operada entre a norma e a realidade vai abrindo brechas nos costu-

mes, destacando-se com ênfase a divulgação das assembleias e partidas e o papel fun-

damental desempenhado por estas na transformação das mentalidades30. Importa lem-

brarmo-nos da interessantíssima correspondência de Alcipe trocada com as amigas Dona 

Teresa de Mello Breyner e Dona Joana Isabel de Lencastre, onde o tema dos outeiros e 

outros de índole intelectual eram, nalguns casos, minuciosamente abordados31.

A exemplo do que encontrámos em Rambouillet, também para cá dos Pirenéus perver-

tia-se o discurso normativo-eclesial de duas sociedades estanques. O mito da Eva-Pandora, 

apesar das resistências clericais e da imagem difundida de inferioridade (imbecillitas da sua 

24 Vanda Anastácio, A Marquesa de Alorna (1750-1839), Lisboa, Prefácio – Edição de Livros e Revistas, Lda., 
2009, pp. 121-122. 

25 Marquesa de Alorna, Poesias. Selecção [...]. Vide «Prefácio», p. XIV.
26 Idem, pp. XII-XIII.
27 Olga Moraes Sarmento da Silveira, op. cit., pp. 37-38. 
28 Já viúva, depois de 1793, Alcipe receberá em sua casa a irmã do poeta, Maria Francisca, a viver quase na 

miséria. Idem, p. 76.
29 NicoláoTolentino de Almeida, Obras Poeticas, t. I, Lisboa, na Regia Offi  cina Typografi ca, M. DCCCI, pp. 184-

-202.
30 Maria Antónia Lopes, op. cit., cap. I.
31 Marquesa de Alorna, Sonetos, Introdução, organização, fi xação do texto, notas e bibliografi a de Vanda 

Anastácio, Rio de Jneiro, 7Letras, 2007. 
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natureza corrompida32), entrava em lento, lentíssimo ocaso. Mais: assiste-se à inversão do 

mito, agora é o homem quem oferece à mulher o fruto proíbido do saber. No entanto, ape-

sar destes oásis elitistas, a mulher europeia, enquanto sujeito histórico, sujeito de direitos, 

terá de esperar que o sol se ponha na linha do horizonte de todo o século XIX, e ainda 

metade do século XX, até assistir à sua aurora. Mas ali, em fi nais do século XVIII, a heteros-

sexualidade social era um facto e numa circunstância deveras sui generis, dado ser o pró-

prio convento o topos da transgressão. Conhecemos a triste história comum a conventos 

femininos e masculinos e, para termos uma panorâmica destes lugares de clausura femi-

nina, basta lermos o excerto da carta de Alcipe ao pai – «Um convento é uma desgraça 

fatalíssima para quem tem juízo, e aquelas que o conservam [...] provam grande talento»33; 

assim como alguns excertos da epistolografi a da autoria de José Agostinho de Macedo, 

leitura recomendada por António Sérgio, um grande leitor e apreciador de uma boa prosa 

como de um excelente manjar. Ouçamos um passo de uma carta dirigida a uma freira sua 

namorada:

Já lhe disse que fui domingo de tarde, e bem de tarde a Odivelas e duas festeiras [...] ambas 

velhas e beatas, me gritaram do coro que fosse a uma grade, beijei o pé ao Sto. na Cancela do 

coro, onde estavam também as criadas muito enfeitadas tocando tambor, e fazendo tama-

nha algazarra, que nada se ouvia, bailaram depois no coro perante o SSmo. Sacramento, que 

era uma consolação vê-las; era um pedaço de céu com gargalhadas do povo espectador. Fui 

a uma grade chamada pequena, porque todas as oito mais estavam ocupadas com guitarras 

e motim de dez Frades, trinta e tantos soldados de zabumba, e Freiras azambumbadas, cujo 

estrépito era a imagem do inferno virado com as pernas cá para cima [...]. Ora aqui tem a 

Mana bernardices para se divertir.34

Consideramos serem desnecessários comentários, basta-nos a iluminação da uis cómica 

de Macedo neste testemunho.

32 Maria Antónia Lopes, op. cit., cap. I.
33 Cit. por Marquez d’Ávila e de Bolama, op. cit., p. 109.
34 Cartas «À Freira Trina D. Feliciana R***», in Obras Ineditas de José Agostinho de Macedo. Cartas e Opusculos 

Documentando as Memorias para a sua Vida Intima e Sucessos da Historia e Politica do seu Tempo. Com 
Prefacção Critica de Theofi lo Braga. Soccio eff ectivo da Academia, Lisboa, Por ordem e na Typ. da Academia 
Real das Sciencias, 1900, p. 224. Ia longe o tempo em que fora «proibida a entrada e frequência nos 
conventos às pessoas de qualquer qualidade ou condição.» Cit. por Jorge Manuel Flores, O Lúdico na 
Sociedade Portuguesa de Setecentos: o testamento de Merveilleux, sep. da Revista da Biblioteca Nacional, 
S. 2, vol. 2 (1), 1987, p. 55. Este naturalista veio a Portugal a convite de D. João V, a fi m de escrever uma 
«História Natural» (p. 50).
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4. 
Persuadida que uma das obrigações de um vassalo fi el é instruir-se 

[...], nunca me pareceu que o estado de mulher me excluía do trabalho 

de instruir-me.

Alcipe, «Despedida da Rainha»

Na sua estada na Áustria, acompanhando o marido em enviatura diplomática à corte, a 

Condessa d’Oeynhausen frequentou vários salões. Haveria melhor cartão de apresentação do 

que gozar das boas graças da imperatriz Maria Teresa e de seu fi lho? Na verdade, a recomen-

dação do Duque de Lafões, que, durante o período lá passado, não só privara com a família 

imperial mas a ela fi cara ligado pela amizade, proporcionou a Alcipe um acolhimento de ver-

dadeira consideração. Não puderam fi car indiferentes à formosa, culta e inteligente Condessa 

e, a confi rmar o seu apreço, oferecem-lhe a insígnia e diploma da Cruz Estrelada.

 Escreveu Olga de Moraes Sarmento: «A Marquesa de Alorna viu os últimos fulgores dos 

Salões dos século XVIII na sua passagem por França, para a corte de Viena de Áustria, onde 

a Arte, no seu esplendor, era consagrada na pena dos poetas como Metastásio, ali admi-

rado, e dos sublimes compositores como Gluck e Mozart»35. E Teófi lo Braga questiona: «É 

natural perguntar de onde vêm esses renovadores impulsos?» para logo responder: «Vêm 

dos salões aristocráticos da França e dos salões da Alemanha do sul, infl uindo pela suges-

tão feminina na literatura, na arte, na política, nas ciências experimentais, nos actos da 

fi lantropia [...]»36.

Dona Leonor de Almeida ali privou, entre outros, com o octogenário abade e poeta 

Metastásio, a quem escreve poemas em italiano, e também com o músico Abade António 

da Costa. Não foram os vários partos e consequentes afazeres e a poetisa teria abrilhan-

tado intelectualmente a corte de Viena. Por algum motivo Ferdinand Denis se lhe referiu 

nestes termos: «Au prémier rang on doit mettre la Contesse de Oeynhausen, qui a écrit 

dans tous les genres, et qui jouit à la connaissance des langues un talent remarquable de 

versifi cation»37. Com feito, Alcipe cultiva o soneto, a quadra, a cantiga, a canção, a écloga, 

o idílio, a ode, a charada, a elegia, a epístola, o apólogo, a fábula38, o epigrama e a poesia 

35 Olga Moraes Sarmento da Silveira, op. cit., pp. 7-8.
36 «Carta-Prefácio» de Teófi lo Braga à obra citada de Olga Moraes Sarmento da Silveira, XII-XIII.
37 Resumé de l’histoire littéraire du Portugal et du Brésil, Paris, Lecointe et Durey, 1826, p. 111.
38 Transcrevemos excertos de «A Penna e o tinteiro»: Uma pena, presumida/d’escrever grandes sentenças,/

falava das suas obras/tão sublimes como extensas:/«Sem mim, disse ela ao tinteiro,/pouca fi gura farias:/
cheio de licor imundo/sem mim, triste, que serias?»/O tinteiro injuriado/vasou logo a tinta fora,/e voltou-
-se para a pena/dizendo-lhe: «Escreve agora.». Citado por Olga Moraes Sarmento da Silveira, op cit., pp. 
72-73.
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fi losófi ca, tão em voga. Sabemo-la também pintora e Adrien Balbi, na obra Essai statistique 

sur le Royaume de Portugal et D’Algarve, alude elogiosamente aos seus dotes artísticos: «On 

doit ajouter que Madame La Contesse de Oeynhausen dessine parfaitement et aime pas-

sionement les beaux-arts». Infelizmente dos vários quadros pintados, apenas nos chegou 

o auto-retrato Solidão, datado de 1780.

O seu cosmopolitismo leva-a a traduzir os poetas Klopstock e Wieland, então considera-

dos os maiores poetas da Alemanha (por mais estranho que nos pareça, Goethe, também 

traduzido, não detinha, na época, a estatura conferida posteriormente). Surpreende-nos, 

de algum modo, que a Marquesa de Alorna fosse em vida praticamente inédita, apenas 

bem conhecida no seu círculo de doutos amigos, muitas vezes ampliado, clandestina-

mente ou não, dado que os seus poemas copiados circulavam pela capital culta. 

Pensamos, no entanto, que a sua poesia, assim como a traduzida, não teriam merecido a 

esperada recepção. O espírito de abertura, onde repousa a adesão aos poetas da sua esco-

lha, vale por um manifesto poético. Na sua existência enquanto poetisa está subjacente 

uma espécie de pari. A aposta desenrola-se no tabuleiro do solo estrangeiro e do território 

pátrio, onde, sem dúvida, dada a ignorância nativa, Alcipe perderia sempre, ganhando-

-se apenas a si própria. A menos que nos socorramos de Mona Ozouf ao referir Madame 

de Genlis. Esta advertiu a mulher-autora dos perigos que a ameaçavam: «Elle perdra la 

bienveillance des femmes comme l’appui des hommes, car son péché est de brouiller la 

frontière entre deux mondes. Si vous écrivez, dit-elle à ses héroïnes, vous sortirez de votre 

classe et n’entrerez pas dans la leur.»39

Alexandre Herculano atribuiu-lhe, com razão, o título de Staël portuguesa40, contudo 

importa lembrar que a nossa Alcipe não foi Germaine Necker, companheira de Benjamin 

Constant, fi lha de banqueiro, convidado a reformar o sistema caótico das fi nanças – 

exauridas diga-se a propósito – de um rei de França. Não viveu em Ferney com nenhum 

Voltaire, como a conhecida Marquesa du Châtelet, o que levaria a Marquesa du Deff and a 

escrever: «il faut pour être célèbre, être célébrée; c’est à quoi elle est parvenue en devenant 

maitresse déclarée de M. de Voltaire.»41 Nem secundou Mme. Lépinasse, com D’Alembert 

ou, ainda, Carlota von Stein relativamente a Goethe. Dona Leonor de Almeida, ou melhor 

Alcipe, impôs-se por si própria e foi ela a inspiradora de poetas da envergadura de um 

Herculano, nome que basta. Pese a verdade, segundo afi rmações colhidas, o Conde d’ 

Oeynhausen, embora culto, não estava intelectualmente à sua altura.

39 Elisabeth Badinter, Émilie, Émilie, l’ambition féminine au XVIIIe siècle, Paris, Flammarion, 1983, 480.
40 Alexandre Herculano, Opúsculos, 3.ª ed., t. IX, Lisboa, Antiga Casa Bertrand-José Bastos – Liv. Ed., 1889, p. 

277.
41 Louis Batifol et alii, op. cit., p. 15.
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5. 

             Morrer é nada; é mais o que padeço.

  Alcipe, Ode (8 de Outubro de 1824) 

Agora, neste outro quadro, é esta Senhora, 

já octogenária, de cabeleira alva e de óculos 

argutos, onde perdura a antiga centelha, quem 

nos perscruta (o actual Marquês não desmente 

o ar de família), avaliando-nos através de uma 

vivência resgatada a muitos dramas familiares. 

A morte havia-lhe ceifado vários entes que-

ridos: a irmã (1786), o marido (1793), o irmão 

(1813) e vários fi lhos (João Ulrich, o primogé-

nito, falece com 29 anos, em 1822), sem esque-

cer os graves problemas de saúde das suas 

fi lhas Henriqueta e Frederica42, pairando sem-

pre no horizonte uma fi el precariedade económica, responsável por muita preocupação.

De tudo quanto foi escrito, concluímos que o século XIX está culturalmemte marcado 

pelo salão da Marquesa de Alorna, «le plus concouru du monde», na apreciação do Conde 

de Saint Priest, datada de 183643. Transcrevemos o seu testemunho poético:

 Dans votre climat séducteur,

La nature semble un prestige:

Là, sur la branche, et sur la tige,

C’est toujours ou le fruit, ou la fl eur.

De votre esprit il est l’emblême,

Toujours il brille en son eté,

Vaineu par son charme suprême

Pour lui le temps c’est arrêté.

a quem Alcipe replica:

42 Marquesa de Alorna, Poesias. Selecção [...]. Vide «Prefácio», p. XXX.
43 Vitorino Nemésio, Herculano. Ensaio de interpretação da sua personalidade na história do século XIX. A 

mocidade de Herculano até à sua volta do exílio (1810-1823), vol. I, Lisboa, Liv. Bertrand, 1934, p. 290.
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Quand Apollon t’accorde

Une lyre aussi touchante

D’écouter il m’ordonne,

Il difendit que je chante.

Ton chant ressemble à la rose

Par son parfum, sa beauté,

Faisant mon apotheose

N’obtient l’immortalité.44

Seguindo o modelo da célebre Lucrécia Bórgia, cuja teoria repousava na arte de reu-

nir gente de espírito, o salão da Marquesa de Alorna fi cou igualmente conhecido como 

uma verdadeira instituição, onde Alcipe governou com originalidade a opinião poética do 

seu tempo45. Ao salão de uma Alcipe já idosa, sempre refúgio de elegância e de espírito, 

acorriam «pessoas de todas as classes da sociedade», conviveram o traído e executado 

Gomes Freire de Andrade, Manuel Gonçalves de Miranda, o Padre Mendes, o jovem sol-

dado Herculano, regressado do frutuoso exílio inglês, o americanizado Abade Correia da 

Serra, de idade avançada; intelectuais liberais e monárquicos46 animaram este cenáculo 

governado por uma mulher de talento. Estes salões, espaços que, pelo espírito, mais se avi-

zinhavam de academias, marcadas pelos seminários, magnetizavam a curiosidade. Foram 

escolas de saber e meio de circulação da palavra poética. Segundo Hernâni Cidade, estes 

espaços perduraram até o século XX como temos conhecimento.

Escritora europeia, ao sofrer «le sacrement de la frontière», nas expressivas palavras 

de Albert Thibaudet, Alcipe enriquece a sensibilidade portuguesa e ecoa a deriva da sua 

época. Além disso, interessa acrescentar que, se de facto existe literatura de regimes de 

liberdade e de regimes conservadores47, então ter-nos-emos de render à evidência: atra-

44 A quadra (média) que completa a resposta da poetisa:
  Si je mêlais mes accents
  A ton chant pur et sublime,
  De Martias les tourments 
  Pourrait bien punir mon crime.
45 Sobre a elite cultural portuguesa desta época, sugerimos a leitura de alguns capítulos da nossa obra José 

Agostinho de Macedo. Um iluminista paradoxal, Lisboa, Edições Colibri, 2001.
46 Vitorino Nemésio, op. cit., pp. 284-285. Para mais informação relativamente à sociedade portuguesa nas 

suas múltiplas dimensões, nestes anos politicamente muito conturbados, remetemos o leitor sobretudo 
para Capítulo I («A sociedade portuguesa no primeiro quartel de oitocentos») da II Parte do nosso estudo 
A Contra-Revolução em Português. José Agostinho de Macedo, Lisboa, Edições Colibri, 2004.

47 Hernâni Cidade, A Marquesa de Alorna: sua vida e obras. Reprodução de algumas cartas inéditas, Porto, 
Companhia Portuguesa Editora, s.d., p. 84.
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vés de um pacto sui generis a produção de Alcipe inscreve-se, por um lado, na tradição 

monárquica, embora, por outro, a poetisa seja a representante mesma da inegável van-

guarda poética do seu tempo. Não sabemos se a Marquesa pertencia ao núcleo de uma 

sociedade indecisa, como escreveu Vitorino Nemésio, na obra que vimos citando, sabe-

mos que, decorrente da tensão e de uma existência tocada pela tragédia, resultou o tom 

melancólico da sua poesia por onde emerge a estética romântica.

Dada a constância a fi delidades e a vivência numa caótica época de transição – épocas 

que parecem não gostar de renunciar a nada –, Alcipe exemplifi ca, de modo ímpar, pelas 

contradições, uma das mais fundas crises da nossa civilização e o anúncio de um novo 

paradigma por onde debutou a nossa problemática contemporaneidade.
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Introduction

“In our civilizational matrix, the city occupies a central place. Civitas, in its broadest 

sense, alludes to the same etymon of civilization and citizenship, that is to say, it originates 

an invitation to democratic participation (...). The world as a whole is becoming more and 

more urban. Unfortunately, the agglomeration of populations is often chaotic; particularly 

in developing countries, the city today is an arena of suff ering and a symbol of human 

degradation” (Carneiro, 2003, p. 255).

The rapid growth of cities and the transformations they have suff ered has led to an 

ambivalent discourse on the city: eulogy and criticism (cf. Innerarity, 2006, p. 104), a dis-

course that has none too often drawn its boundaries from the very delimitation of urban 

physical space. Although we cannot ignore that the revitalization of community life – the 

humanization of the city – largely depends on the requalifi cation of urban space, the city 

also encompasses a political heritage intersected with social, architectural and urban her-

itages that must be considered, but above all, it cannot be obliterated as cultural and spir-

itual heritage. 

Thus, for many centuries the city was the privileged space of urbanity; a space for the 

encounter of cultures, of strangers and of diff erences. The city inspired the renovation and 

re-creation of culture. Nevertheless, it has increasingly become a stage for violence, a place 

that exacerbates the pathologies of contemporary societies; the role of the city as a space 

where the collective, where diversity and identity interact, has thus been compromised.

Until recently, urbanity was associated with the city, but this association was mostly 

derived from a physical structure that has progressively disappeared. Thus, the urban world 

is rapidly changing under the impact of globalization, closely accompanied by a pattern of 

diff use urbanization. And if urbanization is concerned with the expansion of the urban and 

its representations, urbanity “(...) es más que la forma de la ciudad; es un modo de vida, una 

actitud, una cultura cívica, que tal vez podría realizarse en otro escenario y que probable-
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** Faculty of Engineering of Porto University (alves@fe.up.pt).
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mente ya no pueda realizarse más que en otro escenario” (Innerarity, 2006, p. 120). Critiques 

of the city in the 20th century have developed primarily around the loss of urbanity in light 

of the progressively functionalist construction of the city (cf. idem, ibidem, p. 104). 

Essentially, urbanity emerged and developed in the city, but the contemporary city 

seems to be ever more distant from urbanity as a way of thinking. Indeed, refl ections on cit-

izenship and civility repeatedly denounce a city which has been fatally struck to the heart.

We are therefore suggesting that the city should be construed based on urbanity as a 

cultural project of what it is to be human.

Such a project demands a critical refl ection that cannot forego contributions from the 

diff erent disciplines that seek to gain an understanding of and insights into the phenom-

ena of public space, since the city is before all else “the expression of the diversity of social 

relationships which have become fused into a single organism” (Giedion, 1967, p. 41).

We thus propose an approach that will attempt to go beyond a strictly utilitarian and/or 

physical understanding of the city, by intersecting insights from the domains of architec-

ture, urbanism and philosophy, such that its political essence, as a higher form of collective 

life and expression of the spirit (cf. Carneiro, 2003, p. 259), may provoke and inform new 

urban policies and their management models, with a view to achieving true civility.

For the purposes of this article, civility, associated with aff ability, benignity, kindness and 

even delicateness, implies both a “combination of formalities, of words and of acts that the 

citizens adopt among themselves to demonstrate mutual respect and consideration” and 

a way of “observing these formalities”. The term civility appears etymologically associated 

with life in the city, much as civilitas concerns political science or the government of the 

city, but as we witness the breakdown of the contemporary city, and its new confusing 

confi gurations, we fi nd that aff ability and delicateness are in many cases giving way to 

hostility, to crudeness, indeed, to incivility, leading to growing diffi  culty in the construc-

tion of a collective identity.

Civility is progressively confronted with a public space that is becoming meaningless 

and trivial. In a time governed by privatization, exaltation and appropriation of privacy by 

the media, public space ceases to be a signifi cant place where individuals can identify and 

recognize themselves.

In this context, we contend that civility is intimately connected to urbanity. Indeed, it is 

not merely a combination of formalities but a mode, an attitude intent on establishing ties 

between individual life and collective life, comprising as such an essential instrument in 

the construction of a collective identity, through the strengthening of social bonds. The 

city remains a privileged place for the encounter of diff erences; an exceptional space for 

shared feeling, thinking and acting. 
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The city as an urban phenomenon is concerned with the “result of the interaction 

between infrastructure and social forces” (Castells, 1984, p. 84), so it must be analyzed not 

only in light of Mankind’s needs as a physical being, but also in terms of how Mankind 

feels and constructs its meanings. Since the city is a heterogeneous organism where the 

diversity of measurable and immeasurable factors, inherited or acquired, fi nd unity under 

the sway of a particular dominant social confi guration, we have to consider the degree of 

importance attributed to economic effi  ciency (and the logic of the market and profi t) in 

its development. If it is too high, it will lead to “the fusion of cultural types into a general-

ized type of capitalistic industrial civilization” (Castells, 1984, p. 96), homogenizing and 

sterilizing the identity of cities. Indeed, according to Claude Jacquier (1993, p. 165), the 

exclusive rationale of immediate profi t in a society tends to “sacrifi er (…) la formation 

d’individus capables de prendre des responsabilités dans le quotidien, à touts les niveaux 

de la société”.

The city should remain a theatrum mundi, encompassing the vast and varied infl uences 

that fi nd their main argument in the legacies of the past on several levels, and in Mankind 

their motto for development. The legacies of the past, materialized and melded in the 

dominant culture and, therefore, in society, infl uence the spatial formation of the city, fol-

lowing a rationale that only the changing of time and space can call into question.

Why, then, are we proposing in this refl ection an approach combining philosophy with 

architecture and urbanism in the construction of civility? Philosophy is born in the city and 

with the city. Philosophy as an intellectual and spiritual activity is a specifi c activity of the 

city that is rooted in the social division of labour between city and countryside, i.e., intel-

lectual labour and manual labour, respectively. In the city, Philosophy leaves its interaction 

with nature, with the original, behind, even though the Cosmos as a Whole remains an 

object of philosophical refl ection. In the city, it is human reality in its social specifi city of 

living together that comes to interest Philosophy more clearly. Philosophy does not seek 

to specialize, but rather to build on the recognition of rationalizing all the dimensions of 

what is human, which fi nd in the city the epitome of human sociability.

Philosophy and the city tell a parallel tale about conquering the uninhabited and the 

unthought-of. It is a story where conquest is materialized in the desire for humanization, 

forever interwoven with new ways of thinking and inhabiting (cf. Lopez Soria, 2003). 

To consider the anthropological condition today is also to consider the city, that is to say, 

to refl ect on the human condition is to refl ect on our urban condition, in all its diversity and 

multiplicity. And, consequently, space in its anthropological dimension, since Mankind, 

regardless of the manner in which he does so, inhabits politically, assigning meaning to 

the place: “le politique est un constitutif de l’anthropologie” (Segalen, 1993, p. 205). 

The Eulogy of Urbanity. A critical perspective intersecting urban planning and philosophy
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However, urban space, as a privileged place of human sociability and development of 

democratizing processes, is increasingly disregarded as an experience of civility. The city 

is becoming more fragmented, forgetting its core, where urban space considered as a 

unit is giving way to economic spaces, consumer spaces, administrative spaces and even 

architectural spaces; the latter often transforming the historical centre into a museum. 

This fragmentation results from the abandonment of the urbanity of thought. Knowledge 

has become specialized; the subject, the hero of knowledge, the heir to modernity, uni-

versal and abstract, without belonging and axiologically neutral (cf. Lopez Soria, op. cit.), has 

contemporaneously exalted scientifi c and technical expressions and approaches, thereby 

endangering the civilizational function of the urbanity of thought.

But the contemporary city, despite being a stage for globalization phenomena and a 

media-infl uenced world, is still a place of new experiences, as the mono-cultural city has 

given way to the multicultural city; a city that now requires, in every sense, an ever more 

renewed urbanity of thought; that requires, in light of its civilizational matrix and, there-

fore, as a means to strengthen social bonds, an exercise in refl ection that emphasizes what 

unites the spheres of knowledge rather than what separates them.

The man-place interaction

A sense of place, before being associated with group identifi cation, is intimately and pri-

marily related to individual ties, since it is fundamentally at this level that symbolic connec-

tions take place, even though they may be “generalized” in a global framework of values.

Thus, it is important to consider, for example, that the connections between a place and 

important events in our life, such as childhood, constitute centuries-old foundations in 

the construction of a sense of continuity through the diff erent stages of life. Such spatial 

supports gain a new identity, which some refer to as “spatial identity” or “place identity” 

when they describe the important role particular places have had in the development of 

people’s senses and personalities, or, we could say, of an un-refl ected state of being. The 

result is the product of cognitive states embracing the physical surroundings in which 

the individual lives. These states represent the ideas and memories, the attitudes, feelings, 

senses, preferences and the construction of behaviours and experiences – the backstage 

to the enormous complexity of tying man to a place – in the day-to-day scenario of being 

human.

Individual connections are not just centred on the activities and people within public 

space; some spaces may acquire a strong signifi cance for the individual by evoking special 

spatial events, that involve the story of human life or accomplishments – weddings, funer-
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als, ethnic celebrations, and so on – harbouring particular memories, evocative forms that 

come to incorporate the identity structure of each individual with the place. This identi-

fi cation comprehends certain modes of the man-place liaison and, according to Stephen 

Carr (1992), occurs in keeping with fi ve diff erent yet juxtaposed versions:

•  Individual connections (main memories from the past like childhood);

•  Group connections (common history and infl uence among group members);

•  Connections to Society (participation of members of a culture in its physical represen-

tation);

•  Biological and psychological connections (‘man – spatial archetype’ association as a 

space characteristic);

•  Connections to other worlds (the individual desire of imagination and realization of 

fantasies).

Many feel that roots to a place are a rare “substance” today; however, studies and surveys 

in the fi eld of urban sociology have demonstrated that people are still bound to these 

types of spatial characterizers, with which they identify, and that originate from individual 

and/or group symbols. The truth is that they are always and evermore important, con-

sidering that, when symbols lose their shared meaning, people look for new symbols, 

even though they may not have the same meaning in the present as they did in the past 

(Rapoport, 1977, p. 325).

There are, in fact, spaces which, because of their potential for location and use, for 

design and scale, kindle strong feelings of protection, of entertainment and of well-being 

in individuals, almost elevated to the status of sought-after “pilgrimage sanctuaries”, in an 

exterior world that constructs a “home” away from home. These include shopping centres 

and hypermarkets – simultaneously “Cathedral and Big Public Granary” of days gone by – 

as we can see in the imaginative text by Jorge Gaspar (1987, pp. 258-259).

On a smaller scale, other places of reception and diff usion in the social environment may 

be considered equally important. We are specifi cally referring to the traditional and almost 

extinct neighbourhood grocery store, which have for generations supplied local house-

holds, and to the “shops” or taverns of provincial Portugal, places with multiple functions 

and intense social interactions.

The strongest emotions we feel today in our everyday lives are no longer projected as 

powerfully as before on the historical monuments which, in the manner of Violet-le-Duc, 

were called “chronicles in stone”. They have thus today lost symbolism and wealth as a civi-

lizational chronicle of our time. Hence, living according to a logic that stems from the “day 
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to day, from hour to hour, with no feeling for relationships, does not merely lack dignity; 

it is neither natural nor human”, and “leads to a perception of events as isolated points 

rather than parts of a process with dimensions reaching out into history” (Giedion, 1967, 

p. 7). In this regard, and as a means of controlling this process and handling its harmful 

eff ects, Klaus Kunzmann (2004, p. 399) mentions that “the conservation of the cultural her-

itage as well as the protection of the cultural townscape have to be regulated” and that 

“aesthetic standards have to be formulated and enforced”, although the media may play a 

fundamental role “for support and to help provide a means of communication to the local 

citizens”.

In this context, planning can fulfi ll a fundamental role when equipped with operational 

instruments that incorporate the immaterial side of the meaning of place, so as to avoid 

impoverishing the city as a physical space and, especially, as a social space, which in turn 

leads to a loss of good citizenship and civility. Therefore, and recalling the main argu-

ment of this text, even though it should have a “tangible” dimension, planning cannot be 

restricted to the physical issues of infrastructure, salubriousness, economic profi tability 

and political affi  rmation, as noted by Amos Rapoport (1977, p. 360); it should expand into 

the domain of the ontological background of the space of the city.

The process of man-place identifi cation involves a dynamic and indivisible interaction 

between two vectors, so it “Does not (…) make sense to think of Man without his architec-

tural environment: what is human has become architectural and what is architectural has 

become human” (Muga, 2005, p. 24). This means that while the environment infl uences 

mankind, mankind too aff ects the environment, in a relationship of interdependence that 

should be taken into account when assessing and understanding the meaning of a place, 

and which involves certain fundamental requirements. 

The requirements that thus guarantee the interaction defi ned by man’s connections to 

a place, in order to develop its meaning or sense, are:

a) “Legibility” – seen as a property or ability of a place to communicate in light of its open-

ness to the user and to its potential use, a concept already developed by Kevin Lynch in 

his work The Image of the City.

 Any public space should provide a set of data that, when understood clearly by its user-

inhabitants, express the nature and the possibilities of interacting there. When these 

come close to people’s lifestyles and the patterns of use with which they have become 

familiar, a space where shared objectives and connections to the place arises, acquiring 

a positive meaning. If the level at which this phenomenon occurs is high, we are then 

within an evocative place or space, a space ‘with meaning’, where memories, feelings 
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and experiences of the individual, the collective or of a culture are exalted, and, in some 

way, they connect each individual to a higher dimension1.

b) Relevance – seen as a quality that complements the previous one and that operates on 

several levels, since the legacies of time and history do not occur in a simple manner; the 

level of evocativeness and symbolism of a place varies in perception and understanding 

from individual to individual, according to their cultural background and sensibility. A 

place may thus become relevant or not, according to its degree of congruity with the 

life and culture in which it exists. The aesthetic experience therefore lacks an ontological 

density, because building the meaning of a place depends on our ability to experience 

it, on our ability to feel it in order to give it meaning, to create its spatial boundaries and 

its identity, i.e., our territoriality.

c) The “skin” of the space as a consequence of new “decorative attitudes” on how the ele-

ments and objects in public space are covered. Even though we highlighted previously 

the social connections and meanings, these can be infl uenced by the public space’s 

“skin”, particularly with regard to its physical connections2. Even though the design may 

evoke varied rhythms and stimuli that favour communication and connections, the pro-

jectual options embraced by the design are often complicated, between contextualism 

and the dense or disconcerting decorative expressions that characterize the “skin” of 

a space. This is easily memorized by the image it may transmit, and is also responsible 

for the emotions it triggers in individuals who end up defi ning part of the meaning the 

place may have, as well as its relationship with the wider surroundings.

 Thus, the reading of a space’s “skin” is always the result of a feeling which, whether 

positive or negative, carries a measure of aff ectivity. This in turn will lead to a particu-

lar spatial meaning, which will necessarily form the basis, or not, of a sense of civility 

with regard to that space. All spaces assume an idiosyncrasy which induces feeling and 

meaning that only by experiencing it, by apprehending its “spirit”, is it duly justifi ed.

1 Evoking these feelings of proximity and familiarity means the place acquires an important meaning for 
their lives, and the space is revealed as a mediator of meaningful learning, to the extent that it is per-
ceived, experienced and felt as our own event; this means the existence and, above all, the essence of the 
space and its places also depend on the meanings that man bestows on them.

2 In the Modern Movement, for example, the main role of the surface was to clothe the physical forms or 
to complement their structures, reducing or practically cancelling out their decorative roles, contrary to 
what happened, for example, in the 18th century. Nowadays there is a multiplicity of trends, directions 
and artistic attitudes that exceed the limits of the modernist paradigms, in a time that represents a fourth 
dimension in Design in general. If the physical connections are based on how the location, reserves, 
design and composition of a place are refl ected in the surrounding area, this problem may induce harm-
ful eff ects in the symbolic meaning that any place enjoys.
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d) The individual and/or group (in)formation – which will infl uence how people connect 

with a space. These connections exists on several levels and in the extent to which 

people share them through, for example, cultural ties between individuals with similar 

backgrounds, ties among families, friends or other groups with common interests, and 

shared experiences among those witnessing this or that event. The role of each indi-

vidual in the use of the space is a result of their interaction on these various levels of 

connection to the environment. On the other hand, the ability to enjoy and transform a 

place may stimulate the development of various levels of communication. We are thus 

assuming that culture plays a crucial role in individual/group formation, derived from its 

ability to inform collective and individual practice and imagery, which is to say the abil-

ity to intervene in the formation of civility.

In addition to these requirements, other qualities are needed for a place to have mean-

ing, such as comfort and connections between inhabitants/residents. Spaces should have 

suffi  cient comfort for the intended experiences to occur within them. Regarding connec-

tions between inhabitants, it is under these more direct means of communication that 

feelings of belonging and security in a place are created, thus contributing positively to 

increasing the meaning of any space.

Space and Time in the variability of a place

As mentioned previously, the construction of citizens’ collective imagery is an important 

instrument in strengthening the connections of man to places and society, by amplify-

ing their collective memory, and therefore satisfying their aspirations and expectations. 

It is essentially the spaces which are inhabited and experienced and the activities occur-

ring therein that should provide the connections of man to a place, a basic need for any 

individual. The interaction of man with place, whether individually or in a group, is con-

ditioned by his connections to the historical, sociocultural, economic, political and philo-

sophic dimensions, and by the symbolic spectrum of his connection to the Universe, or 

other worlds involving his biological and psychological nature, intellectual development, 

background and sexuality, in a complexity where time and space are expressed equitably 

and simultaneously. Thus, that which is a paradigm of a particular society, i.e., a collec-

tion of values with specifi c validity for a “collective agreement” that justifi es the practical 

activities of society (Solá-Morales, 1995, p. 129), may lose meaning for another society, 

which is spatially and temporally separate from the fi rst. The paradigm therefore consti-

tutes a vector in time and space which conveys validity and variability to the spatiality of 

the city: validity because it determines what social issues will defi ne the space, and vari-
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ability because time and space, being common denominators to all societies, enable an 

integrated comparison between their spatial meanings.

Faced with diff erent paradigms, it is thus inevitable that what is valid for one society may 

not be for another, and that spatial meanings and the degrees of civility of one, lose their 

meaning in another3.

To illustrate this point, let us analyze the relationship between two examples of models 

of cities separated in time, in space and in society: the ideal city of Albrecht Dürer and the 

Ville Radieuse of Le Corbusier.

According to Jürgen Zimmer (2003, p. 472), the fi rst emerged as a consequence of the 

“evolution of military techniques of the 15th century”, which implied modernizing the for-

tresses of cities and citadels in order to “withstand the artillery of the besiegers”. In response 

to this, Dürer adopted a model of the compact city, using as his main references on a for-

mal level Utopia by Thomas More and the Roman castrum. But it was not to be an exact 

copy, since in relation to the fi rst, for example, the dimension of social idealism is detached 

from its military purpose. Even so, we can establish an almost direct relationship between 

Thomas More’s depiction and Dürer’s design for the ideal city, namely: its fortifi ed quad-

rangular base-shape, considering that, in Utopia, “whoever knows one city knows them all, 

because they are all (…) exactly similar” and that the city of Amaurota “has an almost quad-

rangular shape” (More, 2005, p. 72); its compactness, which avoids spatial urban voids – 

particularly the mostly symbolical and functional void, because the whole city is walkable 

and all its spaces are devised for citizen participation, and, as a result, multi-functionality 

in contrast to mono-functional zones. These premises are related to the social paradigm 

of 15th century Europe, the development of military defense and attack techniques, thus 

defi ning a specifi c purpose for the city, which in this case is defensive.

The purpose of the Ville Radieuse, on the other hand, is to solve the “manifest defi cit in 

the creation of living, working and most of all housing conditions”, consequently taking as 

its paradigm responses to the problems of a progressionist industrial society (Sigel, 2003, 

p. 706). That said, the Ville Radieuse represents a city model which is based on improving 

living conditions, especially infrastructures and architectural and urban salubriousness, 

starting with a clean slate. It is therefore opposed to the historical centre (Sigel, 2003, p. 706), 

admitting its demolition, with the exception of monuments, in order to defi ne an urban-

ism that frees the ground surface, established on pilotis.

3 It also explains the failure of some recent proposals for American squares that were inspired by the image 
of Medieval and Renaissance Europe, and which lose their meaning, becoming irrelevant, because one 
cannot add a sense of public and political change to contemporary American reality which essentially 
characterized the European square some centuries ago.
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Thus, between the ideal city of Dürer and the Ville Radieuse, a relationship of approxima-

tion and opposition is created, based on paradigm changes in time and space. Although 

the two models of cities have the same underlying purpose, which brings them closer 

(that of progress and the well-being of the population), it is what defi nes this progress and 

this well-being that divides the approaches. This is where the change in paradigm plays a 

crucial role: to one, “progress” means the development of military techniques; to the other, 

“progress” means answering the problems of living conditions in progressionist industrial 

cities.

While the ideal city of Dürer celebrates a model of centralized city, the Ville Radieuse 

abandons it (Kenneth Frampton, 2000, p. 217) and divides it into several parallel strips, 

in a zoning system. To use Rogers’ defi nition of a compact city, while the fi rst constitutes 

a city that is “dense and socially diversifi ed where economic and social activities” overlap, 

“where communities” are “concentrated around neighbourhood units” and which contem-

plates complexity, the second, the sprawling/diff use city, rejects it, reducing it to “simplis-

tic divisions and easily manageable economic and administrative packages”, for economic 

convenience (Richard Rogers, 2001, p. 33), which may lead to the fragmentation of urban 

space, and greater diffi  culty in satisfying levels of urban sustainability.

Compaction and dispersion are models that signifi cantly interfere in the way citizens 

appropriate the space and develop relationships of meaning and place with it. Both of 

these examples correspond to paradigms separated in time and in space, which, as a 

result, off er diff erent degrees of civility by validating certain spatial meanings: the mate-

rialization of the 15th century paradigm in the ideal city of Dürer, by assuming a compact 

form that is juxtaposed to the pre-existing urban form, allows for the spatial meanings of 

previous societies to be maintained. It also provides new meanings ensuing from (new) 

needs and specifi cities of the 15th century Man – it is the social representativeness of space 

which persists and is extended into space and time as a refl ection of paradigms from the 

past, while always maintaining regardless the basis for Man’s identifi cation with the place, 

his ability to establish a certain degree of civility with that same place. This is not the case 

with the Ville Radieuse which, by assuming a more disperse confi guration in the territory, 

and, above all, by conceiving the demolition of historic centres, severs the whole relation-

ship between Man and the historical legacy of his past, eliminating essential spaces of 

social representativeness and identifi cation. It is however undeniable that the main prem-

ises of 20th century urbanism stemmed from this model of city, particularly in countries 

like Portugal, where the modernist infl uence was felt for longer than in other countries, 

and which clearly led to a loss of the city’s spatial quality. During the 20th century cities 

grew on the outskirts where more serious social problems associated with a lack of civility, 
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of identifi cation and love for the space also thrived, as has been proved in many studies 

conducted in this fi eld, from urbanism to sociology.

However, variability may arise within the paradigm itself. This means that, for the same 

paradigm, diff erent ways of interpreting and approaching the same problem lead to dif-

ferent spatial, symbolic and projectually diff erent approaches. Kenneth Frampton (2000, 

p. 139) believes this is true of the divide within the Deutsche Werkbund, during the 1941 

Cologne Exhibition, with two factions, although both were based on the same idea of a 

“utopian future that was equally hostile to the bourgeois reform and the culture of the 

industrial state”. One is collective acceptance of the normative form – Typisierung, which 

includes, for example, the work of Walter Gropius and Peter Behrens; the other is individ-

ual, expressive affi  rmation based on the “desire of the form” – Kunstwollen -, which includes 

the work of Bruno Taut or Henry Van de Velde.

The relevance of a place does not depend on external factors alone, but is sustained 

on human dimensions and faculties that are not always duly rated in political plans and 

management models. In our opinion, other contributions are required, notably from phi-

losophy and art, in order to better equate the meanings of places as conferred by the 

people who inhabit them. On this level, hermeneutic and epistemological work should be 

coordinated with aesthetics and ontology. The relevance of a place suggests an intimate 

engagement between aesthetic, ontological, gnosiological and anthropological experi-

ences, which implies a renewed refl ection on sensibility. Indeed, the aesthetic experience 

can reveal and communicate an understanding and, above all, a recognition of the anthro-

pological dimension of space, if we transcend the strictly aesthetic relationship with the 

work of art and perceive it as a deeply aff ective relationship, since what we know of a thing 

or place is not separate from what how we feel about it. In other words, the ontological 

density provides aesthetic experience with a maturity that can overcome the homogeniz-

ing and media-driven tendencies of the much debated post-modern aestheticization.

As is widely known, sensibility was long cast into passivity and with Kant, became char-

acterized as receptivity, establishing a sensibility/understanding dichotomy; for psychol-

ogy, sensibility generally respects the universe of feelings and emotions which, to some 

extent, does not remove it from the sphere of passivity as opposed to intellectual activity. 

However, for philosophy, despite the Kant of the Critique of Pure Reason and of the Critique 

of Practical Reason and based on the Kant of the Critique of Judgment, the aesthetic experi-

ence begins to confi gure a sensibility that is closer to the scope of the feeling of taste and 

of the sublime, in a supra-sensitive experience which will enable, we suggest, an intimate 

involvement with poetry or with ontology. The aesthetic experience is then revealed in 

an ontology of the relationship and not only as a product in its material dimension. This 
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means that sensibility, as a faculty, also implies activity, because it leads us from register-

ing impressions, from feeling as a mental act, to the ability to be aff ected and the ability to 

experience as a refl ected moment of what is felt.

Thus, with regard to the relevance of places, we should not only consider sensibility in 

its common meaning or as receptivity, but rather take into consideration another aspect: 

ontological sensibility, the kind that relates to empathy, identifi cation with a place, topo-

philia, in the sense that it requires our activity, our experience in the world.

What we therefore should and can overcome are two types of sensibility: a tactile sen-

sibility, as Walter Benjamin called it, or sensology as socialization and trivialization of the 

senses, as Mario Perniola puts it, when he refers to the aestheticization of contemporary 

culture. 

For Walter Benjamin (1992), life in the big cities, invaded by information, by mechaniza-

tion and by automation, subjects experience to the technical-social domain, and reveals 

and promotes a shock to the sensibilities that leads individuals to seek protection from 

these shocks. A new sensibility is thus instilled which, in isolation, in indiff erence and in 

the loss of memory, is intersected with the emergence of “men with amputated roots”, in 

the emergence of a tactile sensibility; an absence of experience is hence revealed, since 

the (referred to) living conditions emerge as anti-experiences. According to Mario Perniola 

(1993), in the past, feeling used to relate to particular subjectivity, but now, by moving to 

the exterior, it becomes anonymous and impersonal, establishing a “kind of sensology 

that is based on a model of ideology and that shares with it this attribution of psychic pro-

cesses to collective life (...) targeted at each individual in the name (...) of an imposition in 

order to repress what they have already proved and approved and that does not have any 

other legitimacy outside this general and anonymous consensus” (Perniola, 1993, p. 14). 

This reveals not only the feeling but also the already felt of a socialized world in constant 

communication and de-realizes sensibility, in the sense that, by being given the already 

done, the already said and the already occurred, it obliterates our ability to look for and 

give meaning, to take responsibility and to act.

Society should be seen as the result of the relationship between individuals, as António 

Firmino da Costa (2001, p. 62) suggests, where the “personal life trajectories continuously 

redefi ne individual sociocultural identifi cations” and where the “social processes continu-

ously create, destroy or modify collective identities”. According to the same author, this 

construction of identity occurs on the level of relationships, because it is a result of the 

interaction between human beings; and on the cultural level, because it involves “images 

and categorizations of the social universe, feelings and values regarding its components, 

modes of expression and communicational codes, identifi cation symbols and practices 

cultura 28.indd   228 29-03-2012   08:55:15



| 229

loaded with identity related symbolism”. In truth, feelings and aff ections play an important 

role in the evaluation of reality, according to Scheler (1971), since they reveal the way in 

which the subject is aff ected by things, by reality. Max Scheler (1951; 1971) intended to 

overcome the traditional idealism that only recognized the human being in his specula-

tive-rational dimension. In fact, for Scheler, the human being has a value in himself and for 

himself. And this is due both to his personal qualities, and to his interpersonal and social 

skills. This means society, the community, is a reference, based on which the nature of 

man can be appraised. When Scheler (1951) claims that the human being is the only being 

who has a place in the world, he is questioning the being of man and his role in relation to 

others as well; how does man construct this place and how does he construct and achieve 

himself in this place, which is a place of aff ections. Feelings are, for Scheler, states of the I 

provoked by the relationship with the world. It is a matter of considering from here, if we 

wish to, a signifi cant learning experience of life and the world, in the sense that the aff ec-

tive experience in relation to objects implies a strong motivation to know them, to want 

them. It implies the movement of a qualitative continuity of wanting that is objectifi ed, 

because when I feel, I feel in relation to something or someone; this automatically shapes 

social life. 

Thus, the problem of space arises precisely where the unique human ability for abstrac-

tion also arises – “(...) by relating impressions, straight or curved lines, planes, structures, 

masses, a variety of proportions and shapes, the purely physical observation is transposed 

to another sphere, the one of emotional experiences” (George, 1993) – a kind of magical 

thought where immaterial entities and the relationships of infl uence and determination 

among them take place, and this is inseparable from rational thought (the author explains 

the thoughts of S. Giedion on the subject of art and the conception of space in the work 

The Eternal Present, 1965). The term points to an “intimate immenseness” that “(...) is a philo-

sophical category of reverie (...) of varied spectacles (...) the contemplation of grandeur 

(...) a state of the soul so particular that the reverie places the dreamer outside of the next 

world, before a world that bears the sign of the infi nite” (Bachelard, 1993, p. 189). An expla-

nation is thus found for how, for example, from the memory of the vastness of the sea 

and the plain, we can renew in ourselves the resonance of contemplating such greatness 

through meditation; or even attribute a fi gurative spatiality shared by architectural space 

and the fi gurative arts, as mentioned by Zevi (1979).

This makes it impossible to equate a thought without images, much as it is impossible to 

equate a thought without memory, a thought without vestiges. “La estética se encontrará 

ya siempre en la lógica, y la lógica en la estética” (Ferraris 1999, p. 20).
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By way of conclusion: urban planning as a sensitive experience

The rational maturity of humanity and the individual has enabled and eff ectively still 

enables representation, also interpreted as an ability for abstraction, an ability to concep-

tualize and, therefore, to mentally represent the world and its objects. However, rational 

thought has been confi gured, particularly from the positivist paradigm, and exacerbated 

by industrial and technological models, within the scope of an instrumental reasoning 

which obliterates the perception of reason as a complex and distinct unit that always 

relates to all human dimensions, be they magical, poetical, artistic, philosophical or logical.

The capacity for abstraction has, thus, in the context of the problem of space presented 

here, a proximity with the particular thought of the arts and philosophy, a sensitive vision 

that overcomes instrumental rationality and recovers its origin in the concept of memory: 

the impossibility of thought without images. The diffi  culty, in fact, of establishing the dif-

ference between the sensitive and the intelligible, between what is only a vehicle, deposit 

or support of an intellectual argument, and that which is its substance (cf. Ferraris 1999, 

20, p. 21). For Maurizio Ferraris, thought cannot ever forego images, or fantasy, because in 

fact an image is always more than an image. And this is so true that the ulterior distinction, 

in terms of clarity, is also the success of imagination and its fruits (cf. ibidem). This does not 

mean, however, that the sensitive should be indentifi ed with the intelligible, but it essen-

tial that we acknowledge that, in the experience of thinking, there is an intimate interac-

tion between memory, the ability to project, to anticipate and to imagine.

 The separation between the sensitive and the intelligible undoubtedly enabled the sci-

ences and technique to make progress, but resulted in dramatic divergence in the domain 

of rationality that compromised other ways of thinking which transcend the space-time 

reality and, consequently, impede the understanding of immaterial entities.

It is precisely the interaction between understanding and sensibility that should be at 

the basis of an understanding of the city and, as a result, of planning with a view to civil-

ity. Sigfried Giedion (1967, p. 816), in this context, further claims that “in the future the 

town planner will need to advance further and further beyond the limits of the purely 

technical. The reconquest of the unity of human life is nowhere more urgent than in this 

work”, because civility, as a human ability to attribute meaningful feeling to a space, is a 

consequence of a set of its material and immaterial characteristics that stimulate man or 

not and, therefore, his civility.

The conquest of the unity of spheres of knowledge and, particularly, the reconciliation 

between understanding and sensibility, may well constitute the “cornerstone” to conquer-

ing the fundamental level of civilization that is desired in any given space – that it may 
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accommodate the multitude of expressions and associations of the cultural universe – 

other times, other places, other longings...

Consequently, it is not the place of urban design, per se, to exclusively satisfy all the 

solicitations of an environment that is intended to be interactive and meaningful. This 

function encompasses a wide range of participants aside from the designer, viz., the indi-

viduals and groups capable of eff ecting small changes. Indeed, their specifi cities should 

be at the basis of an urban environment that will, as a result, be a “means of non-verbal 

communication”, involving coding and decoding processes that users should be able to 

read/interpret (Rapoport, 1977, p. 333).

In the same way, civic training should satisfy the requirements of a given environment, 

becoming one of the premises of planning with a view to achieving civility: to inform peo-

ple about the wanting and the knowing of how to experience urban spaces is fundamen-

tal, because to guarantee their success is to ensure, a priori, that people use them, know 

how to use them and can as such award them a certain degree of love. To contemplate the 

importance of social/ethical training is to understand planning as an activity with a nature 

that is “centrally concerned with making ethical judgments about better or worse, with 

and for others” (Campbell, 2002, p. 271), which it is.

Consequently, to intervene in the urban fabric without previously intervening in the 

social fabric is to risk disparity between form, function and use. Hence we frequently see 

interventions that quickly succumb to a lack of use or its distortion, to vandalism and inse-

curity, particularly when they are works that are imposed, often altering pre-existing uses 

in favour of an upgrade of the site, but disengaged from a necessary and parallel upgrade 

of the practical and sensitive training of its future users. A training that should enable a 

return to a sense of community and a broadening of the notion of aff ectivity restricted to 

‘my house’ to a notion of ‘my street’, ‘my city’.

This is why, according to Klaus Kunzmann, “In recent years geographers and urban econ-

omists have been telling us that, after the sustainable city, the ‘learning city’, has to be seen 

as our urban development paradigm of the future” (2004, p. 390). Robert Upton goes a step 

further, when he suggests that planning “has to be perceived as spatial ethics”, so “a primary 

object of planning theory should be to develop ethical knowledge – knowing how to know 

how to act in relation to spatial issues” (Upton, 2002, p. 268). This means that the planning 

technicians should base their activity on ethical and aesthetic values, capable of infl uenc-

ing their “identity, choices, practices and obligations as civil servants” (Pløger, 2004, p. 49), 

since “each creation, whether it assumes a more or less collective sociological form (…), or 

a more or less individual artistic-literary form, is capable, in turn, of having repercussions 

both in individual imaginations and in the collective symbolism” (Augé, 1998, p. 66).
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We do not want, with this, to neglect the importance of the practical and real issues of 

planning. On the contrary, and as Manuel Castells (1984, p. 215) argues, we believe that 

planning technicians should “extract and mark out the real grounds of the debate and 

guide it towards a commitment based on certain goals that are shared by everyone”, and 

“its power of negotiation” should correspond “to experts who have sure knowledge of 

what is possible”.

Thus, integrated planning is fundamental, and it may therefore contemplate several fac-

tors that make up the city (such as historical heritage, individual and group symbols, the 

otherness, the practical objectives of development, design or management), in order to 

endow the city with material and immaterial characteristics (a response to social diversity, 

a sense of community, optimized appreciation of the environment, an identifi cation of 

symbols, a greater fl exibility between desires and facts or a balanced competitiveness, and 

so forth) capable of increasing civility.

The way to attribute meaning to a place, managing the aforementioned risks is, without 

a doubt, an encounter with urban design to establish integration at the various levels of 

the area of intervention.

Constructing the meaning of a public place, a process that involves users, designers and 

managers to a substantial degree, implies fi rst endowing the space with the ability to har-

bour diff erent, memorable and signifi cant experiences, in an environment where comfort, 

security and pleasure intersect with the satisfaction of its users’ needs. The most gratifying 

conquest, but also the hardest to achieve, is being able to combine the development of 

qualities, memories and meanings associated to a specifi c time and place (of our own), with 

the timeless experience of emerging cultures. Projects that later seem to be the sublimation 

of the spirit of a time, are often not recognized as such when they are created on the fringes 

of current trends4. But fashion, or style, is somewhat ephemeral and is no more than a set of 

formal options of image that gravitate without vital ties to society. The true root of society 

and, hence, that which should be taken as a crucial basis for the development of the city, is 

culture, which thus “remains the last bastion of local identity” (Kunzmann, 2004, p. 387).

In the same way, globalization, virtual communication networks and the machine are 

in fact vectors of the development of civilization, but they cannot underpin the construc-

tion and meaning of cities: globalization, in terms of values, mobility and consumption 

patterns, because it leads to a cultural leveling; virtual communication networks, by 

signifi cantly reducing the need for travel and physical contacts with the environment, 

4 We fi nd some examples that illustrate this disparity of the innovation of erudition in time and in place, 
especially in artistic movements that only much later saw their value acknowledged.
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strengthen “a widespread belief that the concepts of place and territory’ are without mean-

ing” (Matthiessen et al., 2002, p. 903); and the machine which, in the case of the develop-

ment of cities, does not permit an understanding of social and human forms in their spaces, 

organization and representativeness5. By managing these issues, a balance can be struck 

between all the urban factors, so that the city “may pass from a static condition to the free 

equilibrium of an organism” (Giedion, 1967, p. 819) and civic rights may be restored.

Management, when considering its role in building the meaning of a public place, 

should be introduced into a democratic structure that encourages cultural diversity and 

expression, instant appropriation by users, and change, fundamental dimensions of life 

and the construction of a singular and collective identity. The ability to reinforce the iden-

tifi cation of individuals with a space is all the more eff ective, the greater the participation 

of a community or group in the upkeep or management of that space, while exercising 

their rights and obligations. It is fundamental for management to assimilate notable ele-

ments and occurrences in a space, in order to stimulate the interest and continuity of its 

experience by man – its being, its meaning and its revitalization. Understanding how the 

meaning of a space is constructed is a key guideline in the design of public space and 

its management policies, which ultimately implies equating its anthropological dimen-

sion, or rather, thinking of the space as a mediator of social development, a process that 

requires the development of the life of the spirit.

If sustainable development concerns mankind and living conditions, and not only well-

being, often shaped by an underlying corporate engineering intersected with diff erent 

economic interests, then sustainability demands a deeper refl ection that cannot disre-

gard the life of the spirit. We therefore agree that basic principles such as peace, tolerance, 

responsibility, solidarity, respect and justice compete for the public good and, above all, 

for the humanization of the management policies of public space. In the context of this 

project, this amounts to equating space as part of the development of a cultural project of 

what is human, so fundamentally necessary to the reconfi guration of the city as the aspira-

tion and expression of civilization.

Civility is nothing more than the simple, albeit complex, feeling of loving and identify-

ing ourselves with, or not, the spaces of our city, no matter how we do it, or what symbols, 

images and meanings we associate with it.

5 Even though technique has long been at the service of man, and we must not forget the criticism to 
which it has always been subjected, technology today has a political and even ideological dimension 
that is extended to architecture and anthropology. This may prevent the real development of civilization, 
since technology no longer concerns just the machine, but a new conception of politics which, when 
submitted to the laws of the global market, endangers the civitas as an expression of the polis.
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Without disregarding the more practical issues of planning, it is fundamental that plan-

ning technicians adopt a “deep communitarian philosophy” (Watson, 2004, iv). This means, 

when faced with cultural diversity and with their own internal dynamics, it is necessary 

for technicians to examine their own beliefs (and where they stem from) so that they are 

receptive to the possibility of diff erent points of view and, above all, to diff erent rationali-

ties.

Urban planning on a local level can no longer be guided by merely material assump-

tions, with a particular aim in view. It should certainly operate proceedings and instru-

ments that allow it to combine infrastructure and feeling, as a formula to achieve this aim.

It is now the responsibility of planning, urbanism, architecture, philosophy, sociology 

and any individual who thinks and constructs the city to not forget that “mankind’s ulti-

mate destination has become inseparable from the destiny of the city: to halt the decline 

of the great metropolis, to add value and human dimension to its spiritual architecture, to 

recreate trust in the strategic and daily government of the city, to ensure a leap of quality 

in its intimate texture, to promote the human condition within its boundaries, to rebuild 

cohesive communities around values of civilization, to reinvent urban democracy, to 

restore security and trust to city life are just some of the concerns” (Carneiro, 2003, p. 276) 

that we must share.
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O espiritualismo d’A Águia
Miguel Real*

1. Contexto social e político

O espírito da revista A Águia (2.ª série) integra-se na dominante emergência do nacio-

nalismo português advindo após a instauração da República em 5 de Outubro de 1910 

– a característica nova mais original da história do pensamento português entre 1910 e 

1930 enquanto resposta sólida ao ambiente decadentista fi nissecular iniciado com as 

Conferências do Casino, em 1871, e prolongado com a humilhação patriótica do Ultimato 

de 1890. 

De facto, após a instauração da República, emergem quatro tipos diferenciados de 

nacionalismo:

1. o nacionalismo d’A Águia, um nacionalismo lírico espiritualista, neo-romântico e pro-

videncialista de Teixeira de Pascoaes e dos poetas da “Renascença Portuguesa”, Jaime 

Cortesão, António Correia de Oliveira, Augusto Casimiro, Mário Beirão, retratando 

um Portugal histórico, tradicional, fi rmado na interpretação e consciencialização das 

constantes da cultura portuguesa e centrado no conhecido aforismo de Pascoaes 

segundo o qual “o futuro de Portugal reside no seu passado”;

2. o nacionalismo republicano positivista fundado na fi losofi a de Teófi lo Braga, expres-

são portuguesa da obra fi losófi ca de August Comte;

3. o nacionalismo messiânico de António Sardinha, do Integralismo Lusitano e do movi-

mento da Cruzada de Nun’Álvares Pereira, que desembocará no totalitarismo de 

Estado em Oliveira Salazar; 

4. o nacionalismo histórico providencialista talhado em pedra na obra arquitectónica 

de António Augusto Carvalho Monteiro na Quinta da Regaleira, em Sintra, conjugado 

com o nacionalismo providencialista na obra “ocultista” e esotérica  de Fernando 

Pessoa.

* CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas da Faculdade de Letras de Lisboa.
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Face a este nacionalismo avassalador, motivado indubitavelmente tanto pela atmosfera 

política de decadência da Monarquia a partir do Ultimato de 1890 quanto pela emergên-

cia regeneradora da República, dois movimentos posteriores tentam, por um lado, libertar 

Portugal do “cadáver” em que se tornara o seu passado decadente e, por outro lado, evi-

denciar um Portugal europeu, racionalista, científi co e moderno:

1. o Portugal europeu e modernista de Orpheu (1915), de Almada Negreiros, Santa Rita 

Pintor, Amadeu Sousa Cardoso e Fernando Pessoa;

2. o Portugal racionalista da Seara Nova (1921), igualmente europeu e democrático, coo-

perativista e internacionalista de António Sérgio, Câmara Reis, Raul Proença e Jaime 

Cortesão.

Com efeito, desde o Ultimato, de 1890, assistia-se à crescente subida de volume do caudal 

social do movimento republicano como um todo. Ano a ano, tornara-se manifesta a ascensão 

progressiva do movimento republicano, tanto nas ruas quanto na ocupação de lugares na 

Câmara dos Deputados e na direcção das câmaras municipais, quanto, ainda, na conquista de 

legitimidade como única oposição credível capaz de regenerar Portugal. Simultaneamente, 

expande-se a crescente confl itualidade entre os Partidos Progressista e Regenerador, incapa-

zes de estabelecer uma plataforma de entendimento que pudesse salvar a monarquia. Com 

a irrupção dos grupos “dissidentes” de João Franco e José Maria Alpoim, assiste-se ao clima 

de dissídio, suspeita e malícia entre os chefes monárquicos tradicionais e a uma atmosfera de 

discórdia que, como profetizou Júlio Vilhena, haveria de fi ndar por um crime ou uma revo-

lução. Cumpriu-se o vaticínio: D. Carlos e o Príncipe Luís Filipe foram assassinados em 1 de 

Fevereiro de 1908 e a República instaurada em 5 de Outubro de 1910. 

Nos fi nais do século XIX, como a crise do Ultimatum o provou, tornara-se absolutamente 

necessário regenerar a elite dirigente de Portugal, transferindo o poder para grupos sociais 

mais enérgicos, como os advogados, os banqueiros, os comerciantes, os professores univer-

sitários. Se Portugal fosse a Inglaterra, D. Carlos poderia ter sido o rei “oportuno”, travando 

a decadência da monarquia, restaurando-a. Mas D. Carlos foi um rei inglês sentado num 

trono português, povo constitutivamente mais votado a revoluções que a reformas devido 

à sua constitutiva fragilidade social. De facto, em 1890, 70% dos portugueses eram analfabe-

tos; a Igreja Católica, assoberbada desde 1820 pelo iluminismo francês, sobrevivia fundada 

menos na devoção e mais na superstição (que desembocará em Fátima, 1917); mais de 80% 

dos portugueses viviam no campo, sem assistência médica e escolar e com um mínimo de 

estradas de macadame; o regime censitário afastava das eleições a maioria da população; a 

crise nas Finanças Públicas arrastava-se desde 1890 e nem a sobrecarga de impostos e taxas 
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de Oliveira Martins a tinham amortecido; o aproveitamento mediático dos empréstimos do 

Governo à Casa Real tinha abalado o já distante prestígio popular de D. Carlos e de D. Amélia; 

sobretudo, não existia um projecto político que não fosse avançar com obras públicas à 

custa de empréstimos estrangeiros, cujos juros asfi xiavam a economia do país. 

Assim, ainda que, face aos países da Europa Central, tivessem permanecido as mesmas 

disparidades nas condições de vida social, nas estatísticas da saúde, do ensino superior, 

da alfabetização, da economia, o nacionalismo republicano perspectivava a nova situa-

ção política como o início de uma regeneração da alma nacional, um reencontro com as 

origens vivifi cantes da portugalidade: a infl amação retórica nacionalista compensava o 

contínuo decréscimo do nível de vida, diabolizava monárquicos e anarco-sindicalistas, à 

direita e à esquerda, e prometia, sob a discórdia e o confl ito partidário entre republicanos, 

futuros paraísos para a pequena-burguesia de funcionários públicos, caixeiros do comér-

cio e empregados médios das empresas, seus naturais apoiantes. 

Com a instauração da República, o nacionalismo triunfante assumiu-se fi nalmente como 

ideologia dominante, mormente o nacionalismo positivista republicano, enformador da 

Constituição de 1911. É justamente este tipo de nacionalismo que Teixeira de Pascoaes irá 

combater assumindo a direcção d’A Águia, oferecendo uma alternativa lírica e tradicionalista. 

Entre o fi nal de 1910 e princípios de 1911, o Governo Provisório da República, secun-

dando o pensamento de Afonso Costa, proclama um conjunto de leis que, na sua totali-

dade, devido às profundas consequências sociais que possuem, alterarão radicalmente a 

face do país: fi m de privilégios aristocráticos e igualdade de todos os cidadãos; implanta-

ção da lei da separação entre Estado e Igreja; aplicação da lei de divórcio; nacionalização 

das propriedades da Igreja; extinção das Ordens e Congregações religiosas; nacionaliza-

ção dos registos de nascimento, casamento e morte dos cidadãos; abolição da Faculdade 

de Teologia da Universidade de Coimbra; extinção dos colégios de jesuítas e de outras 

Ordens; proibição de manifestação pública de ritos religiosos, eliminando as tradicionais 

procissões populares; proibição das vestes talares dos sacerdotes em lugares públicos; 

proibição da presença de ofi ciais fardados em cerimónias religiosas; expansão do ensino 

laico. Este conjunto de leis, bem como a radical reestruturação do poder administrativo e 

político do país, trazendo o poder republicano e urbano da rua para o novo parlamento, 

corresponde à visão positivista de Comte da evolução da humanidade em três estádios 

(teológico, metafísico e positivo) e à crença de que, com a realização integral da República, 

Portugal atingiria gradualmente o último estádio, o positivo ou científi co. Dito de outro 

modo, corresponde à infl uência francesa na cultura portuguesa, que Teixeira de Pascoaes 

recusa em absoluto, concluindo ter sido justamente a infl uência francesa um dos mais 

fortes elementos da desnacionalização da cultura portuguesa, como à frente se exporá. 

O espiritualismo d’A Águia
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De facto, decepcionados, devido ao acrisolado positivismo dominante, em 1911 tinham-

-se afastado do poder republicano nomes emblemáticos do período ante-revolução de 

1910 como Guerra Junqueiro, Sampaio Bruno e Basílio Teles. Por outros motivos, Machado 

Santos, o herói da “Rotunda”, afastara-se igualmente. Em 1912, António José de Almeida 

funda o Partido Republicano Evolucionista e Brito Camacho o Partido Unionista ou da 

União Republicana, ambos em confl ito com o Partido Democrático de Afonso Costa, tri-

partindo assim a base de apoio social da República. Em 1912, assiste-se à primeira greve 

geral na República, contestando abertamente o poder de Afonso Costa, cuja repressão 

sobre o operariado o torna conhecido como “o racha-sindicalistas”. Em 1912, igualmente, 

desenvolve-se a incursão monárquica no Norte, dirigida por Paiva Couceiro, pressionando 

fortemente o poder republicano. E cinco, seis anos após a sua implantação, a República 

confronta-se com os seus limites políticos através de uma sociedade empobrecida, humi-

lhada nos seus ideais de prosperidade europeia, alimentando elites autofágicas circu-

lando em torno de um Estado incapaz de estabelecer o princípio de um futuro colectivo (o 

contínuo caciquismo eleitoral), estrangulando censitariamente o acesso de novas cama-

das sociais à participação política (em 1910 votam apenas cerca de 10% da população); 

fomentando a pauperização progressiva de camadas populacionais urbanas geradora de 

contínuos assaltos colectivos a armazéns de víveres em Lisboa e Porto e o apodrecimento 

da instituição militar, cujos soldados e ofi ciais desconheciam o soldo certo; o endivida-

mento do Estado, absorvido economicamente em obras públicas; a imbecilização de mas-

sas ignorantes (70% de analfabetismo em Portugal), disponíveis para acreditar em pro-

messas paradisíacas e, desiludidas, descobrindo como única salvação a emigração para 

a Venezuela, a Argentina e o Brasil; a fortíssima agitação de rua capitaneada por sindica-

tos de direcção anarco-sindicalista; a nulifi cação internacional de Portugal e a total auto-

-humilhação das novas gerações, expropriadas do orgulho de uma concreta e presente 

identidade nacional.

É com base neste húmus social que emergem, em 1917, o sidonismo e o fenómeno 

das “Aparições” de Fátima, prolongando a agitação que atravessava o país desde 1890, 

conturbando-o. Assim, em 1917-18, com a revelação dos milagres de Fátima e a “República 

Nova” de Sidónio Pais, verifi ca-se uma explosão de acontecimentos sociais e culturais cujo 

sentido englobante, comparado com o dos anos anteriores, não só já destes se distan-

cia como deveras anuncia um novo rumo cultural para Portugal – a “República Nova” de 

Sidónio Pais anuncia o ciclo político conservador que dominará Portugal até ao ano de 

1974. Com Sidónio Pais, a República muda de rumo, tornando-se tradicionalista e con-

servadora, para além de tirânica – Afonso Costa é preso (posteriormente libertado, pas-

sando a viver em Paris) e Bernardino Machado parte para o exílio. Não é de admirar, assim, 
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que, face ao vórtice social então vivido, José Júlio da Costa, um republicano que lutara na 

Rotunda em 5 de Outubro, assassine o “Presidente-Rei”, e Mussolini envie condolências 

fúnebres, lamentando a morte de um político que via como companheiro do Sul. Não é 

também de admirar que o herói da Rotunda, Machado dos Santos, se perfi le ao lado de 

Sidónio, apoiando-o. O delírio ideológico provocado pelo vórtice social atingia o máximo 

esplendor, nomeadamente após a entrada de Portugal na I Guerra Mundial.

Desde o seu nascimento, A Águia e a Renascença Portuguesa, como viveiros cultu-

rais, tinham-se tornado refl exo deste Portugal confl ituoso, refl ectindo-o ab ovo através 

da proposta de dois manifestos ideologicamente contraditórios. Um, o de Teixeira de 

Pascoaes, mais nacionalista, propondo para o novel movimento cultural o primitivo nome 

de “Renascença Lusitana”, acentuando as diferenças étnicas e culturais do “povo lusitano” 

face aos restantes povos europeus1; outro, de Raul Proença, mais europeísta, visando “pôr 

a sociedade portuguesa em contacto com o mundo moderno, fazê-la interessar pelo que 

interessa os homens lá de fora”2.

Do mesmo modo, recebe uma valiosa contribuição no campo da crítica literária por 

parte de Fernando Pessoa, que em A Águia prevê o surgimento para breve de um “supra-

-Camões”. Assim, destes três movimentos intelectuais cruzados nos dois primeiros anos 

d’A Águia, nascerão Orpheu, em 1915, e a Seara Nova, em 1921.

A gripe espanhola, que matou quase 10% da população, a divisão do partido republicano 

nos três partidos de Afonso Costa, António José de Almeida e Brito Camacho, estilhaçando 

a base social de apoio republicana, a segregação de vastas camadas rurais do benefício 

do voto, o confl ito permanente com os sindicatos anarquistas, o confl ito voluntarista com 

a tradição de setecentos anos de domínio das mentes pelas Igreja Católica, a entrada de 

Portugal na I Guerra Mundial, o protagonismo autoritário de algumas fi guras políticas, de 

Afonso Costa a Pimenta de Castro e a Sidónio Pais, as diversas incursões monárquicas, sem-

pre perturbadoras, mormente a de 1919, impediram a modernização do Estado, crivado de 

dívidas após os orçamento superavitários de Afonso Costa, mas não impediram a moderni-

zação de costumes sociais, que, de facto, acompanha a Europa Central no campo feminista, 

no campo da instrução das crianças e no campo das artes e da literatura. Ganhou igual-

mente raízes em Portugal, de um modo defi nitivo, a ideia de laicidade, de Estado laico, 

separando o domínio do sagrado do domínio do profano. Conquistou-se, para sempre, a 

1 Cf. totalidade do “Manifesto” subscrito por Teixeira de Pascoaes em Celeste Natário, Entre Filosofi a e 
Cultura. Percursos pelo pensamento fi losófi co-poético português nos séculos XIX e XX, Sintra, Editora Zéfi ro, 
2007, pp. 41-42.

2 Raul Proença, “Manifesto ao Povo: A «Renascença Portuguesa»”, in A Vida Portuguesa (dir. Jaime Cortesão), 
vol. II, 1914, p. 11.

O espiritualismo d’A Águia

cultura 28.indd   241 29-03-2012   08:55:15



242 | Cultura 28

liberdade estética, separando a Arte da Moral. Assim, por força da República, a sociedade 

modernizou-se, europeizou-se, ao mesmo tempo que a elite política reitora do Estado 

confl ituava mortalmente entre si, abandonada da antiga teoria optimista e generosa da 

perfectibilidade humana estudada nos livros de Comte e Littré.

A contradição entre a nova ordenação política instaurada pela I República, revolucio-

nando o sistema político e o aparelho de funcionamento do Estado, e a ordenação con-

suetudinária dos hábitos e costumes sociais gerou um caos cultural inédito em Portugal 

em que nenhuma corrente, tese ou princípio se revelou como dominante, nem mesmo a 

aceitação consensual do republicanismo entre largas camadas da população rural, que 

passivamente se subordinavam aos ditames de Lisboa, Porto e Coimbra. Com efeito, se 

politicamente o século XX começa em 1910 com a instauração da República, alterando de 

modo radical a estrutura do aparelho de Estado, culturalmente, por efeito retardado desta 

revolução política, o século condensa-se na antevéspera do Sidonismo, evidenciando o 

leque de possibilidades culturais que, inscritas no código genético histórico de Portugal, 

serão desenvolvidas ao longo de todo o século XX. Com efeito, no ano de 1915:

1. é publicada Orpheu, revista de Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de 

Sá-Carneiro, instauradora da modernidade literária portuguesa do século;

2. refl ectindo o espírito d’A Águia, é publicado o livro Arte de Ser Português, de Teixeira de 

Pascoaes, reinventando o tema da saudade à luz de um conteúdo simultaneamente 

messiânico-providencialista e lírico-espiritualista, transformando este sentimento num 

dos mais discutidos e problemáticos temas do pensamento português do século XX;

3. é publicado o livro O Valor da Raça, de António Sardinha, obra determinante na cria-

ção do ideário do movimento do “Integralismo Lusitano” e, em parte, inspiração cul-

tural do futuro Estado Novo;

4. é publicado o livro O Pensamento Criacionista, de Leonardo Coimbra, primeira grande 

expressão da fi losofi a espiritualista portuguesa do século XX;

5. é publicado o estudo Educação Cívica, de António Sérgio, obra fundamental do ideá-

rio democrático português e primeiro grande momento do pensamento racionalista 

português na esfera da política;

6. é instaurada a primeira ditadura no seio do republicanismo, a ditadura do general 

Pimenta de Castro, anunciadora da ditadura de Sidónio Pais (1917-18) e, posterior-

mente, da de Oliveira Salazar, a partir de 1932. Acrescidas aos dois anos da ditadura 

monárquica de João Franco, determina-se assim, em cem anos, a existência de mais 

de cinquenta anos de vida política ditatorial em Portugal ao longo do século XX. É 

excessivo!
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Com estes seis acontecimentos histórico-culturais, centrados na antevéspera da tomada 

do poder por Sidónio Pais, a que se deve acrescer a criação da Seara Nova, em 1921, encon-

tra-se defi nido o complexíssimo quadro de vertentes culturais que irão enquadrar a vida e 

o pensamento portugueses ao longo do século XX.

Porém, nem mesmo o tradicionalismo das forças sociais que apoiaram Sidónio Pais e, 

posteriormente, Oliveira Salazar terá sido sufi ciente para anular as cinco grandes conquis-

tas da República, que infl uenciaram determinantemente todas as diferentes áreas do saber 

e da educação em Portugal e que, conjugadas na totalidade, desenharam unitariamente 

uma nova fi guração imagética de Portugal, erguida na segunda metade do século XIX e 

defi nitivamente consolidada na primeira metade do século XX, marcando igualmente a 

totalidade cultural deste último século:

1. contra a visão e o espírito nacionalista d’A Águia: o que a Europa considera cultural-

mente moderno e actual é mais importante do que o passado de Portugal;

2. contra as visões atlantistas de Portugal e contra a tese do sustento de Portugal através 

da riqueza das suas colónias: a Europa é o destino de Portugal;

3. contra a visão escolástica da universidade e a visão religiosa da Igreja, dominantes na 

cultura portuguesa ao longo dos séculos XVII e XVIII: a razão (o entendimento analí-

tico) é mais importante do que o espírito (a alma);

4. contra a tradição metafísica e espiritualista portuguesa dominante entre as segundas meta-

des dos séculos XVII e XVIII: a ciência é axiologicamente mais importante do que a fi losofi a;

5. contra setecentos anos de realeza em Portugal: como regime político, a República é 

superior à Monarquia.

Como se constata, o espírito d’A Águia contesta totalmente os primeiros quatro desíg-

nios nacionais republicanos, postando-se assim, não contra a República, mas contra o 

poder republicano, e Teixeira de Pascoaes inicia o seu “exílio” voluntário em Gatão.

2. O espiritualismo d’A Águia

2.1 O Nacionalismo de Teixeira de Pascoaes e António Sardinha

Em 1915, como acima mencionámos, Teixeira de Pascoaes e António Sardinha publi-

cam dois livros fundamentais da cultura portuguesa do século XX: respectivamente, 

Arte de Ser Português3, escrito propositadamente para a educação dos jovens, e O Valor 

3 Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, [1915], Lisboa, Roger Delraux, 1978.
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da Raça4, dissertação apresentada a concurso de professor da Faculdade de Letras de 

Lisboa no grupo de Ciências Históricas. São duas propostas culturais de teor nacionalista, 

efeito da reacção cultural dos dois autores contra o estado político-social catastrófi co da 

I República, cujas traves jurídicas se identifi cavam com uma forte infl uência estrangeira 

(francesa) na organização legislativa e constitucional do aparelho de Estado. 

Ambos os livros oferecem, em contrapartida, uma alternativa de carácter político orga-

nicista, assente em concelhos e municípios, segundo a tradição portuguesa interpretada 

por Alexandre Herculano na sua História de Portugal. Entre as duas obras existe, porém, 

uma abissal diferença cultural. Teixeira de Pascoaes faz pousar a sua proposta política 

de organização do Estado sobre um sentimento colectivo lírico e amoroso, constitutivo 

do “raça portuguesa” – a saudade –, enquanto António Sardinha faz centrar, constitutiva 

e ontologicamente, a “portugalidade” na pré-história do “homem de Muge” (p. IV), des-

cendente de uma alegada civilização “Atlante” (a “Atlântida”), já expressa nos versos da 

Odisseia, de Homero5: “para mim o H(omo) Mediterranensis, que já agora não designa-

rei senão por H(omo) Atlanticus, não é mais que um sobrevivo da Atlântida submersa”6; 

António Sardinha elabora uma complicadíssima genealogia do homem português, cru-

zando mitologia, poesia, legenda, história e dados da antropologia, emendando os resul-

tados culturais a que Martins Sarmento chegara [“Se Martins Sarmento vivesse, com cer-

teza que emendaria o [seu] texto transcrito...”7], tentando provar não só a longínqua exis-

tência da Atlântida como a descendência portuguesa da “raça Atlante”, de cuja memória 

se teria criado a lenda de D. Sebastião, símbolo mítico que “aguarda que se cumpram o 

ano e o dia das promessas de Deus”8 sobre a redenção salvífi ca de Portugal como nação 

criadora e dirigente de impérios. Sendo os portugueses directamente descendentes deste 

“homo Atlanticus”9, conservando o seu atavismo genético e antropológico sob as hordas 

romanas, bárbaras e mouras, este teria despertado aquando da “Reconquista” cristã, que 

o autor desenvolve no capítulo sobre a “Teoria da Nacionalidade”10. Neste livro, António 

Sardinha, contestando as teorias históricas da formação da nacionalidade por Oliveira 

Martins e Alexandre Herculano, aproxima-se vivamente de Teófi lo de Braga:

4 António Sardinha, O Valor da Raça, Lisboa, Almeida, Miranda & Sousa, Editores, 1915.
5 Cf. Idem, ibidem, capítulo “O Espírito da Atlântida”, pp. 69 ss.
6 Idem, ibidem, p. 80.
7 Idem, ibidem, p. 87.
8 Idem, ibidem, p. 88.
9 Idem, ibidem, pp. 100-102.
10 Idem, ibidem, pp. 103-133.
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E com vislumbres de vidente o que Teófi lo mais fervorosamente procurava era a nossa inde-

pendência étnica, contra o Acaso teórico de Oliveira Martins, o qual contemplava em nós um 

produto apenas das ambições dos nossos Príncipes. Teófi lo subia mais longe, profundando 

o negrume das Origens, para resuscitar [sic] na Lusitânia dos Antigos, segundo o Strabão 

da referência do estilo, a vasta actividade dum povo embrionário que ascendera devagar 

as jornadas custosas para a autonomia. Deixava de ser a Lusitânia uma alusão pedantesca 

dos humanistas de Quinhentos, conforme pretendera Alexandre Herculano. Volvia-se numa 

realidade tão viva, tão plena, como a carne da nossa carne, como o sangue do nosso sangue. 

Esta é a signifi cação da obra de Teófi lo, que fi ca, todavia, digo eu algures, como uma enorme 

pirâmide sem vértice. Falta-lhe a síntese, o justo remate, de que Teófi lo se incapacitara por 

causa do preconceito republicano que lhe obliquava a rotina.11

A “síntese ou “justo remate” teórico era obviamente, para Sardinha, o Integralismo 

Lusitano: 

... não somos uma pátria morta, arrastando pelo poder da inércia a subsistência precarís-

sima dos seres subalternos. O que dormimos é o sono secular do Encoberto. Mas quando há 

lampejos de vida na nossa modorra, a Raça descobre-se magnífi ca, como que inspirada por 

um fi m imortal. Falem as campanhas da Aclamação, fale a guerra santa contra os Franceses, 

– que fale Portugal concelhio de 1828! A nossa homogeneidade étnica nos dá a virtude inde-

belável da resistência. É o pequeno dolicóide, sobrevivo da Atlântida, criador da arte egeana, 

que nos reservatórios incansáveis da energia pátria elabora sem cessar o grande espírito de 

que o Luso se mostra condutor à hora espessa da crise. Voltemos à continuidade tradicional 

interrompida. E de pronto, com a reconstituição do seu meio próprio, a alma suprema da 

comunidade há-de ser connosco!12

Assim, O Valor da Raça, de António Sardinha, apresenta-se como um texto militar e mili-

tante, carregado de imagens guerreiras e de apelos à luta, justamente o inverso dos textos 

de Teixeira de Pascoaes, quaisquer que eles sejam, mesmo os mais militantes, como Arte 

de Ser Português, sempre repassados de um vento lírico. Reenviamos o leitor, igualmente, 

para o texto da conferência pronunciada por Teixeira de Pascoaes em Vila Real, no período 

mais fogoso da sua militância saudosista e lusitanista, em 1913, na festa académica do 1.º 

de Dezembro da Universidade Livre, na qual, utilizando exactamente o mesmo complexo 

semântico de metáforas de Sardinha (Passado e Presente = Portugal = Povo que dorme = 

11 Idem, ibidem, p. 144.
12 Idem, ibidem, p. 155.
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Povo morto; Futuro = Portugal ressuscita = Povo reconciliado com a sua História = Povo 

vivo), despreza em absoluta as imagens guerreiras13.

No seio de um texto de batalha, alusivo a um recentramento combatente do conceito 

de “pátria”, todo ele votado contra o positivismo francês, contra o “bacharelismo” europeu 

de Coimbra, contra o constitucionalismo francês que inspirava a organização do novo apa-

relho de Estado republicano, as imagens de Teixeira de Pascoaes permanecem amoráveis 

e o seu texto não só nunca assume um conteúdo xenófobo (é defendido o legado da 

Renascença Italiana) como se eleva a um lirismo poético que não intenta fechar a “pátria” 

na eterna contemplação revivida do seu passado longínquo, através de uma organização 

comunal sob o comando de uma realeza absolutista, cruzadística e messiânica, como fora 

intento do Integralismo Lusitano. 

Neste sentido, a diferença cultural entre António Sardinha e Teixeira de Pascoaes reside, 

mutatis mutandis, ao nível político, entre o autoritarismo dogmático português do Estado 

Novo e a direita conservadora e liberal, ao modo, por exemplo, dos escritos políticos de 

Fernando Pessoa. Assim, não há que confundir fi losófi ca e ideologicamente as duas ver-

tentes nacionalistas, já que enquanto o discurso de António Sardinha é, por essência, um 

discurso monádico, autárcico, semanticamente fechado sobre si próprio, deduzido more 

geometrico de rígidos princípios, não admissor de réplica senão em combate de morte 

(como Salazar o experimentou, ilegalizando e mandando prender os seus adversários 

políticos), o discurso de Teixeira de Pascoaes é um discurso semanticamente aberto, 

gerador de múltiplas interpretações, desde a interpretação crítica e ferozmente nega-

tiva de António Sérgio à interpretação neutra de Carolina de Michaëlis e de Joaquim de 

Carvalho, passando pela interpretação elogiosa de António Braz Teixeira, Afonso Botelho 

ou Pinharanda Gomes e pela interpretação arquimetafísica de Dalila Pereira da Costa, ou 

pela novíssima interpretação, já neste século, de Paulo Borges.

É assim necessário e vital separar-se, de facto e historicamente, a obra de António 

Sardinha da obra de Teixeira de Pascoaes, já que ambas se encontram no fundo originá-

rio de duas das mais importantes correntes culturais portuguesas deste século: António 

Sardinha no fundo do pensamento vanguardista, cruzadístico, providencialista e totali-

tário português, e Teixeira de Pascoaes no fundo arquetípico da corrente espiritualista e 

metafísica portuguesa. Assim, é absolutamente necessário diferenciar o espiritualismo 

português (Sampaio Bruno, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra) do providencia-

13 Cf. Teixeira de Pascoaes, “Festa Académica 1.º de Dezembro”, in O Villarealense, n.º 43, 11/12/1913, apud, 
Maria Gracinda Leonor Dantas Gonçalves Marques, As Universidades Livres e Populares Portuguesas em 
Coimbra e no Porto (Dos fi nais do século XIX à década de trinta do século XX), Braga, Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade do Minho, 1999, pp. LXIV-LXV (texto policopiado).
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lismo cruzadístico e messiânico (António Sardinha e o Integralismo Lusitano, continuados, 

após 1930, pelo salazarismo, já em forma de doutrina política vitoriosa).

2.2 O perfi l de Portugal segundo Teixeira de Pascoaes

Do mesmo modo, o desenho do perfi l de Portugal teorizado por Teixeira de Pascoaes 

afasta igualmente qualquer prenúncio de tentação totalitária por parte do autor, isto é, 

qualquer teorização ou sentido semântico bélico e guerreiro como parte constitutiva do 

sentimento e conceito de saudade. 

Teixeira de Pascoaes, em 1912, em colaboração com Jaime Cortesão, Leonardo 

Coimbra, Afonso Duarte, Raul Proença, António Correia de Oliveira, funda a Associação 

da Renascença Portuguesa, com sede no Porto, e assume a direcção da revista A Águia 

(fundada por Álvaro Pinto em 1910, no Porto). No texto introdutório, Teixeira de Pascoaes 

escreve: 

[A Renascença Portuguesa pretende] dar um sentido às energias intelectuais que a nossa 

raça possui; isto é, colocá-las em condições de se tornarem fecundas, de poderem realizar 

o ideal que, neste momento histórico,  abrasa todas as almas sinceramente portuguesas: 

– Criar um novo Portugal, ou melhor, ressuscitar a Pátria Portuguesa, arrancá-la do túmulo 

onde a sepultaram alguns séculos de escuridão física e moral, em que os corpos se defi nha-

ram e as almas amorteceram.14

Em Arte de Ser Português (1915), bem como nas conferências que foi proferindo em 

nome da Renascença Portuguesa entre 1912 e 1917, Teixeira de Pascoaes pugna pela 

“nacionalização” intensa da “alma portuguesa” nos curricula dos liceus e da escola primá-

ria, acordando em cada estudante o sentimento patriótico gerado pelo “espírito saudoso” 

ou “consciência saudosa”, ou seja, pela exteriorização e esclarecimento consciente do con-

ceito de Saudade como âmago da visão pátria de Portugal e como lugar identifi cador 

e singularizador no concerto das nações europeias. De facto, da leitura dos livros e das 

conferências de Teixeira de Pascoaes, publicadas pela Renascença Portuguesa, ressalta a 

inspiração poética que atravessa a sua interpretação da história de Portugal, bem como 

(devido à ênfase estilística e ao entusiasmo posto na escrita: Arte de Ser Português foi 

escrito em quinze dias, segundo confessa o autor na introdução) a missão salvífi ca que 

atribui ao momento de instauração da República, visto como um movimento regenerador 

de Portugal. A asserção que Fernando Pessoa faz da poesia de Teixeira de Pascoaes, uma 

14 Cf. A Águia, n.º 1, 2.ª série, Porto, 1912.
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poesia que espiritualiza a natureza (na poesia de Pascoaes a folha que cai é uma alma que 

sobe ao céu), deve ser tomada à letra: “A Matéria existe, o Espírito vive, porque viver é ser 

consciente; ou antes, o Espírito existe na Matéria e a Matéria vive no Espírito. Espírito e 

Matéria são as duas faces do enigma; a natureza inicial, diabólica, e a natureza divina e 

fi nal”15. Em nota de rodapé, Pascoaes esclarece: 

No Princípio era a Esperança (...) O voo da esperança, cristalizando, esculpindo a realidade 

sensível, recebe de cada cristalização um novo impulso criador. Assim, a sua cristalização 

mineral imprimiu-lhe um impulso vegetal; a cristalização vegetal imprimiu-lhe um impulso 

animal, e a cristalização animal o impulso espiritual. (...) Mas o voo da esperança atinge uma 

altura em que se ilumina e refl ecte sobre si próprio. A sua direcção torna-se interior a ela 

mesma, liberta-se do Espaço, e temos a Consciência ou a Lembrança espiritual.16

Assim, o pensamento de Teixeira de Pascoaes é recoberto pela consciencialização 

humana de um movimento espiritual ontologicamente evolutivo que progride, reino a 

reino natural por todo o universo mecânico, até se tornar Espírito refl ectido em si pró-

prio na Consciência ou no pensamento humano. Do mesmo modo que o Espírito subjaz 

ao movimento teleológico da matéria, assim, na História, o Espírito substancializa-se nos 

povos, “cristalizando-se” em pátrias, dotando estas de individualidade específi ca geográ-

fi ca e civilizacional, que as marca vitaliciamente:

Acreditamos nos seres espirituais, Família, Pátria, Humanidade, as três pessoas de Deus, tra-

duzindo formas de vida superiores às nossas [à individualidade de cada homem], e às quais, 

portanto, nos devemos sacrifi car17, amando, lutando, trabalhando. E então não mentiremos à 

nossa natureza escrava que quer ser livre e ao nosso destino de sacrifício e redenção.18

No interior deste pensamento metafísico, de evidente estilo poético e lírico, toma forma 

um pensamento nacional e nacionalista que intenta extrair da história de Portugal um 

perfi l espiritual passível de regenerar a pátria de um longo período de desvario e erro, isto 

é, de um longo período decadentista. É assim que Teixeira de Pascoaes organiza o conceito 

de “Pátria” a partir do cruzamento singular entre dois outros conceitos subjacentes: o de 

15 Cf. Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, ed. cit., pp. 141-142.
16 Idem, ibidem, pp. 142-143.
17 Segundo Teixeira de Pascoaes, a lei suprema da vida é a lei do sacrifício das formas inferiores de vida às 

superiores.
18 Idem, ibidem, pp. 146-147.
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“carácter” e o de “raça” – a raça compõe-se de “um certo número de qualidades electivas 

(num sentido superior) próprias de um povo, organizado em Pátria, isto é, independente 

sob o ponto de vista político e moral”19; e o carácter assume-se como “a expressão total 

das qualidades conservadas e transmitidas, pela herança e tradição, que defi nem uma 

raça”20. Assim, a ideia de pátria inclui a ideia de raça específi ca e, esta, a ideia de carácter, 

positivo e negativo, de um povo.

A “raça portuguesa” apresenta um conjunto de elementos constitutivos que lhe são 

específi cos e que a diferencia de todas as restantes – por exemplo, o sentimento lírico-

-poético de cariz religioso que atravessa a nossa história; o “génio” da língua expressa no 

sentimento de saudade; a independência religiosa do povo expressa na primitiva igreja 

portuguesa ou Igreja Lusitana; a lenda sebastianista; as primitivas leis portuguesas baseadas 

nos costumes regionais; a transmutação espiritual da paisagem nas obras estéticas portu-

guesas. Todos estes elementos individualizadores confl uem numa composição harmónica 

e permanente, subjacente a todas as épocas de glória ou de fracasso, que o autor designa 

por “Alma Lusíada” ou “Espírito Lusitano”, títulos de duas conferências suas.

Como particularidade idiossincrática portuguesa, o sentimento de saudade origina-se, 

por um lado, como refl exo da paisagem terrena na personalidade do povo e, por outro 

lado, e mais importante, como fusão ou síntese de culturas de povos históricos diferentes 

que nesta paisagem se cruzaram. A Alma Lusíada nasceu do cruzamento entre os povos 

arianos (celtas, gregos, romanos, godos) e os povos semitas (fenícios, cartagineses, judeus, 

árabes)21. Os primeiros trouxeram o Paganismo para a Península Ibérica e os semitas o 

Cristianismo. O sentimento próprio da alma portuguesa nasce assim da fusão entre estes 

dois modos de vivência religiosa e cósmica – a este particular sentimento que defi ne 

intemporalmente a totalidade da história de Portugal, animando subterraneamente a sua 

literatura e a sua política, a sua teologia e a sua fi losofi a, chamou Pascoaes o sentimento 

saudoso ou a Saudade.

A Saudade consubstancia-se na união emotiva entre o Desejo e a Dor: o Desejo mate-

rializa a Dor e esta espiritualiza o Desejo; pelo Desejo, o sentimento saudoso exprime a 

nossa visão ariana do mundo; pela Dor, a nossa visão semita: “Desta forma, os dois grandes 

ramos éticos que deram origem a todos os povos europeus encontraram na Saudade a sua 

suprema síntese espiritual. E quando digo Saudade digo Alma Portuguesa”22. Pelo Desejo, 

19 Idem, ibidem, p. 18.
20 Idem, ibidem, p. 20.
21 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, Porto, Ed. Renascença Portuguesa, 1912, p. 

8; cf. igualmente Arte de Ser Português, ed. cit., p. 73.
22 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, ed. cit., p. 10.
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a saudade converte-se em Esperança e pela Dor em Lembrança; Esperança e Lembrança 

são assim duas características básicas da alma portuguesa, transfi gurando-se a Esperança 

sonhada ou desejada na forma feminina de Vénus (ariana) e a Lembrança na forma feminina 

de Virgem Dolorosa (semita). O espanhol é dominantemente semita, violento e dramático; 

ao italiano, mais pagão, Apolo está-lhe no sangue e Cristo apenas nas palavras. O portu-

guês é aquele que reúne os dois elementos confl ituosos na síntese unitiva da saudade. 

Por isso, historicamente, a ligação do português com a Santa Sé foi sempre polémica, feita 

de dissidências, distâncias e pressões múltiplas: “O povo lusitano nunca aderiu a Roma” 

e “Afonso Henriques obrigou a Igreja Lusitana a sujeitar-se à Santa Sé apenas para obter 

protecção papal face a Castela e Leão”23. Nesta unifi cação religiosa da Península Ibérica sob 

o domínio católico, lançando a heresia sobre os outros grupos religiosos (igrejas lusitana, 

árabe e judaica), encontra Teixeira de Pascoaes um dos mais longínquos ataques negativos 

à Alma Lusíada, justamente porque “... a nossa criação da Saudade (...) revela, em virtude 

do seu etéreo signifi cado, a existência de um ideal messiânico, religioso, latente no génio 

português” que o alto clero católico teria continuamente reprimido24.

A Renascença Portuguesa, sob a direcção de Teixeira de Pascoaes, intenta historica-

mente, após a mentalidade de declínio patente nos fi nais do século XIX, uma espécie de 

purifi cação da pátria portuguesa, não só no seu aspecto cultural, mas, levada pelos ven-

tos da República, também nos aspectos sociais, económicos e políticos, ou seja, a total “... 

reintegração dos Portugueses no carácter que por tradição e herança lhes pertence, para 

que o povo ganhe uma actividade moral e social subordinada a um objectivo comum 

superior. Em duas palavras: colocar a nossa Pátria ressurgida em frente ao seu Destino”25; 

um ano antes, em 1914, Pascoaes confessava: “A Alma Lusíada pode converter-se numa 

Nova Civilização”26; e em 1912, enfatizava o objectivo geral da Associação, proclamando 

que cabia a Portugal dar “pela segunda vez alguma coisa de novo à civilização europeia”27.

Assim, era intenção nacionalista de Teixeira de Pascoaes operar uma reconversão do 

espírito decadente português num espírito glorioso e triunfante, heróico, de cariz exem-

plar para os outros povos europeus. Para isso, Teixeira de Pascoaes trata de, em primeiro 

lugar, diferenciar a cultura portuguesa da cultura dos restantes países europeus, especial-

mente dos latinos (o que consegue, através da teoria da Saudade como síntese superior 

e equilibrada entre os espíritos civilizacionais ariano e semita), e, depois, reinterpretar a 

23 Idem, ibidem, pp. 15 e 16.
24 Cf. Teixeira de Pascoaes, A Era Lusíada, Porto, Ed. Renascença Portuguesa, 1913, p. 22.
25 Cf. Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, ed. cit., p. 18.
26 Cf. Teixeira de Pascoaes, A Era Lusíada, ed. cit., pp. 9-10.
27 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, ed. cit., p. 7.
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história à luz da sua nova teoria, criando um novo centro histórico imaginário do povo 

português, centrado nas virtudes da independência, aventura, liberdade, solidariedade e 

igualdade dos povos da I Dinastia: “O homem transviado tem de voltar atrás, a local seu 

conhecido, para aí retomar a verdadeira via, o rumo que o levará ao seu destino. O que 

parece um regresso não é mais, afi nal do que um avanço”28, ou, como o autor afi rma num 

outro seu livrinho: “Renascer (...) é tirar das fontes originárias da vida uma nova vida”29.

A Renascença Portuguesa e Teixeira de Pascoaes propõem, assim, uma “refundação” 

de Portugal, um retorno às “fontes originárias da vida histórica de Portugal, para aí se 

encontrar o húmus pátrio cujas qualidades permitam seguir a verdadeira via” nacional. 

De igual modo, torna-se necessário abandonar o positivismo cientifi cista e o experimen-

talismo europeu, com predomínio das ciências naturais e matemáticas, e retornar à antiga 

escala axiológica onde dominavam prioritária e privilegiadamente os valores morais 

e nacionais. “Duas grandes qualidades possui o povo português: o Génio Aventureiro 

e o Temperamento Messiânico”30, aventura criadora do futuro e esperança messiânica 

com cíclico ressurgimento do passado, passado e futuro unidos pela ponte emotiva da 

Saudade, ou por o que Pascoaes designa por “religião da Saudade”, Portugal e “[o] Espírito 

Lusitano criarão uma Nova Era (...), uma Nova Religião (...) e uma Nova Religião quer dizer 

uma Nova Arte (...), uma Nova Filosofi a e um Novo Estado”31; numa palavra, uma nova 

civilização, a civilização lusitana da Saudade. Esta nova civilização, devido às suas origens 

especifi camente portuguesas, não possui paralelo actual em qualquer forma de regime 

político-social europeu e, decididamente, afasta como modelo as estruturas institucionais 

históricas nascidas da Revolução Industrial: 

A palavra “progresso” tem um sentido hirto e seco. Ela evoca imediatamente metálicos ruí-

dos de máquinas (...) Nós queremos renascer e não apenas progredir.32

Do mesmo modo, a estrutura constitucional da I República assemelha-se, aos olhos de 

Teixeira de Pascoaes, a cópia desnacionalizada das instituições políticas francesas levada 

a cabo pela infl uência positivista, e, por isso, declara: “É preciso que a República seja uma 

República Portuguesa e não uma República afrancesada”33.

28 Cf. Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, ed. cit., p. 19.
29 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, ed. cit., p. 7.
30 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Génio Português – Na sua expressão fi losófi ca, poética e religiosa, Porto, Ed. 

Renascença Portuguesa, 1913, p. 10.
31 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, ed. cit., p. 10.
32 Cf. Teixeira de Pascoaes, A Era Lusíada, ed. cit, p. 19.
33 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, ed. cit., p. 15.
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Diferentemente de outras qualidades positivas do povo português, originadas ao longo 

da formação da nacionalidade, consolidadas em Aljubarrota e expressas mundialmente 

com os Descobrimentos, o espírito messiânico nasceu e desenvolveu-se como directa 

consequência do desastre de Alcácer-Quibir e do desejo saudoso do regresso ao modo 

peculiar de vida anterior aos Descobrimentos. 

Assim, na época imaginariamente idealizada por Pascoaes como nó histórico de 

Portugal, assiste-se ao nascimento defi nitivo do lirismo poético português e, por via deste, 

fundido com a emoção religiosa, emerge na língua-alma portuguesa um conjunto de pala-

vras que o autor considera de impossível tradução, senão por aproximação: antes de mais, 

a palavra Saudade (“A Alma Lusitana encontrou-se toda numa única palavra: Saudade”34), 

a soidade de D. Duarte, a lembrança de alguma coisa com desejo dela, de Duarte Nunes de 

Leão, o gosto e a amargura simultâneas de Almeida Garrett; outras palavras portuguesas 

que, segundo o autor, ganham sentido espiritual intraduzível e incompreensível senão 

por portugueses e galegos, são sombra que também alumia, o silêncio que também fala, 

a ausência que é presença, e outras como nevoeiro, ermo, remoto, luar35; a própria palavra 

amor, de sentido universal, ganha no português um sentimento de “amoroso platonismo, 

esse vago sentido etéreo das coisas na sua pureza imaterial e original” que “dá uma delica-

deza divina à obra lírica da raça e é um sinal da nossa religiosidade saudosista”36.

Para Teixeira de Pascoaes, a decadência portuguesa tornara-se sinónimo de “desnacio-

nalização”. Com efeito, esta fora conseguida com sucesso através de um processo político e 

económico de total europeização, a que não teria escapado o domínio absoluto do poder 

religioso papal sobre as forças religiosas nacionais (a primitiva igreja lusitana de raiz pris-

cilianista). A “desnacionalização” de Portugal tinha sido economicamente preparada com 

o esgotamento do império, assinalado pela época camoniana, e desenvolveu-se tripla-

mente por via de um abastardamento cultural, político e religioso que minara as energias 

nacionais. Religiosamente, o domínio total da mentalidade nascida da Contra-Reforma, 

propulsionada pelos jesuítas e pela Inquisição, teria abafado defi nitivamente a pouca 

autonomia que a igreja portuguesa ainda possuía, embora desde sempre o alto clero se 

tivesse mantido fi el a Roma; culturalmente, após o malogro da reforma humanista de D. 

João III, a sintonia de princípios fi losófi cos e teológicos entre a Universidade de Coimbra 

e a Sorbonne de Paris no seio de uma escolástica religiosa comum teria esmagado o espí-

rito criador e aventureiro, saudoso e messiânico, que penetrava de lirismo peninsular as 

34 “Em Portugal, a emoção poética antecede o pensamento fi losófi co”, cf. Teixeira de Pascoaes, O Génio 
Português, ed. cit., p. 10.

35 Idem, ibidem, pp. 28-29.
36 Cf. Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, ed. cit., p. 90.
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obras civilizacionais dos Descobrimentos; politicamente, depois do absolutismo, que teria 

pulverizado a autonomia regional e municipal, o constitucionalismo francês, apadrinhado 

pelos “altos políticos”, desnacionalizou duradouramente em dois séculos, o XVIII e o XIX, as 

instituições democráticas e populares criadas de modo genuíno pelo povo português37.

Assim, o sebastianismo, mais comungado pelo povo que pelas elites, levantado no 

momento axial da máxima interiorização da imagem de grandeza imperial de Portugal 

e da inexorável decadência nacional após o fracasso de Alcácer-Quibir, exprime forte-

mente, ao nível simbólico da imagem sonhada do rei morto-rei desejado, o cíclico desejo 

de regresso ao modo de vida comunitário, rural, lírico, errante e sem fronteira defi nida 

(primeiro, os mouros; depois, o mar sem fi m), aventureiro e místico institucionalizado na I 

e II Dinastias como centro histórico imaginário dos portugueses.

Todo este originário período histórico é imageticamente sintetizado, na teoria de Teixeira 

de Pascoaes, pela palavra Saudade, a única que presta total sentido à “Alma Lusitana”, 

esgotando-a poética e fi losofi camente. A consciencialização das qualidades intrínsecas 

a este sentimento pela maioria da nação prefi gurará, a nível político, o renascimento de 

Portugal, constituindo-se o primeiro passo para a existência de uma “Era Lusíada”. Por 

isso, Teixeira de Pascoaes, interpretando o sentimento de Saudade, inscrito como motor 

de continuidade da nossa história, estabelece três períodos marcantes na existência de 

Portugal, dos quais o último, que ele próprio estava vivendo, ganha a força emblemática 

de uma regeneração:

Os primeiros grandes períodos da Saudade foram o Quinhentos e o Camoniano, porque 

Camões, sozinho, faz uma época; eis os períodos da Saudade inconsciente; (...) Depois, veio o 

grande período da Decadência e, com ele, o Estrangeirismo, período que atingiu a sua mais 

deplorável altura com o advento do Constitucionalismo francês [infl uência do Positivismo]. 

Depois, veio o período actual, em que o Espírito da Raça, adormecido, refeito das forças que 

perdera, acordou, enfi m, para a vida consciente e construtiva. (...) A Saudade “procurou-se” 

no período quinhentista, “sebastianizou-se” no período da decadência e “encontrou-se” no 

período actual.38

Em Teixeira de Pascoaes, o futuro de Portugal repete, de um modo actualizado, o 

momento paradigmático da “Pátria”, ou, como repetidamente Fernando Pessoa o afi rmou, 

o futuro de Portugal centra-se no seu passado. Para Teixeira de Pascoaes, a linha de conti-

nuidade ontológica da história de Portugal estatui-se no sentimento de saudade:

37 Cf. Teixeira de Pascoaes, O Espírito Lusitano ou o Saudosismo, ed. cit., pp. 7-8.
38 Idem, ibidem, p. 11.
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Foi a Saudade transfi gurada em Acção e Vitória no corpo de D. Afonso Henriques (...). Foi a 

Saudade o zéfi ro do Remoto que enfunou as velas das nossas naus descobridoras. Foi ela que 

venceu em Aljubarrota. Foi ela que cantou nas estrofes de Os Lusíadas. Foi ela que dobrou 

o Cabo das Tormentas; e, fi tando na noite tempestuosa o vulto do Adamastor, o converteu 

num fragoroso Promontório. Foi ela que criou, nos seus dias de luto, a misteriosa fi gura do 

Encoberto. Foi ela que despedaçou as nossas grilhetas em 1640, e, com um relâmpago nos 

seus olhos, fulminou o leão castelhano. Foi ainda ela que animou a alma popular no dia 5 de 

Outubro... essa última esperança que não devemos deixar morrer.39

Mas morreu! Teixeira de Pascoaes desgostou-se da política nacional a partir de 1915-17, 

retirando-se para Gatão, Amarante, para o seu solar de Pascoaes. Desgostoso, no seu diá-

rio fi losófi co, O Homem Universal40, terminado em 1932, mas publicado em 1937, já não 

existem referências à “Era Lusíada” e ao “Espírito Lusitano” e à nova civilização que os por-

tugueses pela segunda vez dariam ao mundo.
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La Femme, le conte de fées, la Ière République au Portugal:
Ana de Castro Osório 
Fernando Ribeiro*

I

En publiant «A Minha Pátria» – «Ma Patrie» – en 1906 à la Livraria Editora «Para as 

Crianças – Librairie-Éditeur «Pour les Enfants» –, Ana de Castro Osório illustre la façon par 

laquelle l’œuvre littéraire peut bien servir à la divulgation non seulement de la culture et 

des ressources de sa patrie, mais aussi des convictions républicaines d’après lesquelles 

l’apprentissage de l’histoire et de la géographie du Portugal pourrait être utile et plaisant.

Trois ans plus tard, A.C.O. publiera à Setúbal en 1909 et chez le même éditeur un conte 

singulier appelé «Uma Lição da História» – «Une Leçon de l’Histoire». Le lecteur y voyage 

dans un moment historique précis; celui dans lequel la bourgeoisie et l’aristocratie portu-

gaises post-ultimatum et avant l’implantation de la République dialoguent sur le rôle joué 

par la culture et la façon de mettre en évidence le préjugé – surtout de la jeunesse privi-

légiée – et notamment féminine – sur la façon de se cultiver et de s’instruire et contribuer 

ainsi à la modernisation du Portugal en 1900.

La même année, pendant laquelle A.C.O. déclara à la session inaugurale de la Liga 

Republicana das Mulheres Portuguesas – Ligue Républicaine des Femmes Portugaises – 

l’importance du rôle de cette association féministe au sein de la société portugaise pré-

implantation de la République. La femme portugaise ne devrait qu’aider à édifi er une 

communauté graduellement «progressive» et active au moyen de toute action de «propa-

gande» dirigée vers l’aff ermissement de la conscience nationale par le développement de 

l’intelligence et de la conscience du peuple résistant contre toute politique d’un ministère 

monarchique et «réactionnaire» incapable de réformer le code civil et de reconnaître la 

valeur juridique et réelle de la femme (éduquée ou pas) (Esteves 2008: 62-5). A.C.O. n’ou-

blia pas de souligner dans ce discours inaugural la façon par laquelle la Ligue devrait se 

constituer en «force sociale» utile et généreuse pour aider à la constitution d’une «admi-

nistration honnête» selon les idéaux libéraux de la Révolution Française (Esteves 2008: 

66-7) pour aboutir à des «réformes sociales» (id.: 68) indispensables au «sauvetage de 

notre patrie commune» – A.C.O. in Message lu le 23e Avril 1909 pendant le Congrès du 

* CHC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
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PRP à Setúbal (id.: 69); l’Association des Femmes Républicaines, dont les membres seraient 

indispensables au service d’une république libre – «A Revolução de 5 de Outubro 1910» 

in «A Mulher e a Criança» nº 17, Out. 1910, pp. 3-5 in Esteves 2008: 70-73 –, adopta alors 

humblement la résistance sourde contre «la tyrannie apprivoisée exercée par la famille, la 

société et les usages envers une individualité si sympathique» (Esteves 2008: 63).

En eff et, pendant les deux dernières années avant l’implantation de la République, le 

PRP – Partido Republicano Português – Parti Républicain Portugais – ouvra ses installations, 

ses séances, ses journaux aux femmes, dont il aida à l’engagement civique et politique 

(sous la plume de républicains réputés comme A. J.de Almeida (1866-1929); S. Magalhães 

Lima (1851-1936) e Bernardino Machado (1851-1944) en faisant naître la LRMP (1908) qui 

à son tour plaidait pour la liberté, le bonheur, le progrès rêvés par toute femme à l’aube 

du régime républicain (Esteves 2008: 31-2). A.C.O., en tant que membre fondateur de la 

LPMR, était consciente de sa mission : «orienter la femme et (…) travailler pour l’éducation 

et la protection de l’enfant» – comme elle le proclama au premier anniversaire de la Ligue 

(Esteves 2008: 33). Éprise par son engagement civique et féministe strictement moral (id.: 

34), A.C.O. fi t aussi partie de l’Associação de Propaganda Feminista (1911-18) – Association 

de Propagande Féministe – qui, avec d’autres associations républicaines et féministes, fut 

responsable de la création de nombreuses Ligues formées par des femmes, juste avant 

ou après 1910, pour soutenir eff ectivement les femmes pauvres, les enfants orphelins et 

délinquants – tous ceux qui se battaient contre la misère (Esteves 2008: 26).

De toute façon, en 1905, A.C.O. avait déjà publié «Às Mulheres Portuguesas» – Aux 

Femmes Portugaises – rassemblant divers articles, au moyen desquels elle avait dénoncé 

l’ignorance et l’illettrisme comme cause principale de la décadence morale au Portugal, 

dont l’anéantissement n’aurait lieu qu’avec une éducation pratique et utile (A.CO. 1905: 

149-153) et dont la mission était d’instaurer «le noble orgueil de son métier» (id.: 156) dans 

la conscience de chaque ouvrier. Elle s’y insurgeait déjà contre l’esprit «paternaliste monar-

chique» en se déclarant pour l’altruisme, le coopérativisme et surtout la protection des 

ouvrières et leurs enfants comme façon de préparer la révolution par le bouleversement 

des esprits (id.: 133-134; 138) – qui acceptaient la femme comme ouvrière, mère, entrepre-

neuse, épouse alors qu’aux yeux de la loi, elle était toujours considérée comme civique-

ment et politiquement incapable, privée de toute responsabilité et scrupule (id.230-2).

II

Dans le récit «Une Leçon de l’Histoire» et au moyen d’une représentation in medias res, 

l’auteur nous présente par une fi ction la contradiction évidente entre classes sociales et 
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époques historiques symbolisées par le dialogue entre une préceptrice bourgeoise et une 

élève aristocratique arrogante. A.C.O. se sert de cette synthèse édifi ante, menant à la com-

préhension naturelle de la valeur ajoutée que toute intelligence travaillée et son savoir 

respectif incluent et sont décisifs à la conscience d’une citoyenneté nouvelle – instruc-

tion et éducation ne seraient que les voies indispensables à la modernité indispensable au 

Portugal du XXe siècle. 

Après l’incipit aussi favorable à l’encadrement historique et social qu’aux avantages 

pédagogiques, l’effi  cacité littéraire d’A.C.O. se manifeste énormément en créant un récit 

dans le récit afi n de, par le procédé narratif de «mise en abyme», mettre en évidence le 

vrai rôle joué par la fantaisie pour consolider la conscience de l’élève et simultanément 

du lecteur en rapprochant les frontières de l’œuvre littéraire – fi ction et réalité historique :

a) le fait historique base de la fi ction – aristocratie inculte et absentéiste, ségrégation-

niste et généreusement bienfaisante versus bourgeoisie humaniste, entrepreneuse et 

mécène-dépendant et responsable pour la conscience de la modernité imminente 

– se réunit au fait historique où elle fait mention d’aboutir  : aristocratie adhérente 

aux idées républicaines, humanistes et progressives fondamentales à la conscience 

de nation moderne.

b) le narrataire singulier – jeune aristocrate personnifi ant l’aristocratie de sang et héritier 

du régime monarchique sympathisant avec les idées républicaines (Serrão 1968: 588) 

– de ce récit encadré est actualisé en tant que projection de destinataire de ce conte 

paradigme de toute dialectique politique au Portugal.

Juste «comme on dit dans les contes de fées» (Osório 1909: 20), le conte commence par 

la description d’un temps et d’un espace lointains, dont l’inaccessibilité a été planifi ée de 

façon à identifi er cette «terre de délices» (id.: 22) socialement, économiquement et consti-

tutionnellement immuable comme le lieu de stratifi cation sans luxe, pauvre et sans aucune 

espèce de conscience sociopolitique (id.24-6). Le récit situe l’action du conte dans un temps 

et un espace renvoyant à l’in illo tempore (id.20-1) propre à tout conte merveilleux, dont le 

narrataire prépare cependant déjà sa condition moderne en même temps qu’il accuse la 

conciliation artifi cielle entre richesse et pauvreté universellement antagoniques, confi rmée 

par le protagoniste féminin – la princesse – annonçant l’urgence de revivifi er le présent du 

pays d’après ses traditions historiques en personnifi ant déjà le principe : sans mémoire, il 

n’y aura pas d’histoire. Voici la critique implacable par laquelle le lecteur prend conscience 

de la force au féminin personnifi ée par ce même protagoniste lorsqu’il se prépare pour y 

ajouter un modèle social prospectif et réformateur en respectant les espoirs du peuple.
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A.C.O. observe alors le paradigme juridique et politique reconnu dans le conte de fées 

– dans lequel le protagoniste assume et dépasse n’importe quel type d’obstacles dans n’im-

porte quel espace car il compte sur l’aide des fi gures merveilleuses corroborant la façon aisée 

d’un parcours individuel et progressif colorié par des adjuvants et des opposants selon les 

moments de l’action, dont la succession respective révèle les motifs du dénouement cathar-

tique (Bausinger 1997: 1249-50); cependant, chez A.C.O., un tel parcours continue aussi 

naturellement, après l’expulsion de la princesse de son royaume et le début du périple qui 

va amener à sa récupération et à sa maturité (Brumlik 1993: 56-7), par l’assimilation humble 

des valeurs élémentaires de son peuple. Il ne s’agit plus d’actualiser «les miraculeuses ascen-

sions de la pauvreté à la splendeur luxueuse des palais royaux (…)» (Calvino 1999: 83); A.C.O. 

combat une telle condition en aff ermissant l’univocité et la conscience civique du lecteur 

par le registre allégorique; elle s’engage ainsi à reconnaître à la littérature pour la jeunesse 

une attitude pragmatique en approfondissant les propos mis en scène par les Frères Grimm 

dans la préface de sa première édition de KHM, pour qui la singularité de la plupart des situa-

tions présente dans les Contes de Fées était due à la vie, leur fons et origo.

Dans ce récit encadré, on aperçoit d’une tendance similaire  : la protagoniste sage et 

humiliée est destinée à l’exclusion indispensable, donc à la rédemption – au collectif – 

de son peuple après avoir dépassé des probations trouvées au long de sa vie et après 

être devenue mûre en compagnie d’un partenaire masculin, vital à sa complétude. A.C.O. 

constate ainsi l’exclusivité de la notion morale d’une façon bien naturelle.

À la combattante féministe pour les droits des femmes et future conseillère d’Afonso 

Costa, il ne suffi  sait pas d’associer la protagoniste, femme bourgeoise, et proche du 

peuple, à un monde d’illusion, d’après la stratégie romantique; au contraire, l’auteur a 

préféré l’allégorie de la communauté nationale unie par l’«intelligence» et le «travail» en 

s’appuyant sur sa descendance robuste, virile, créative, généreuse, réformatrice d’un réel 

auquel il fallait «enseigner le bien» et «rendre les peuples plus parfaits» (Osório 1909: 53) .

Une fois la thèse établie, A.C.O. ne méprisera aucun dynamisme de l’action en intro-

duisant l’instabilité par la méchanceté représentée par l’antithèse, propre de toute huma-

nité vivante, car le peuple ne pouvait pas s’en passer en restant immune à cette condition 

réelle (ACO 1909: 45-46; 63); l’écrivain s’en sert pour rendre non seulement plus intelligible 

la menace mais aussi la solution à adopter par toute communauté pour ériger toute praxis 

philanthropique. Le dénouement-catharsis-synthèse sera logiquement retardé – selon le 

canon du conte merveilleux traditionnel –, car, par la main de la personnifi cation des apti-

tudes propres de l’humanité, le texte approfondit le développement surgissant de toute 

interaction cabale : A.C.O. ne se limite pas à dresser l’action vers l’obtention de la félicité 

personnelle de la protagoniste mûre et couronnée par l’union royale.
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La vraie harmonie conjugale correspond à la première phase – non à la dernière – du 

voyage, ici, dual et identifi able à la synthèse de la contradiction entre princesse et régime 

monarchique-féodal-absolutiste propre d’une société conservatrice-statique et une 

société moderne, progressiste, fédérative, humaniste.

La deuxième phase – le voyage à proprement parler, au long duquel surgissent les 

péripéties de la protagoniste – est vouée par A.C.O. à la présentation du modèle vivant 

adaptée à une société moderne métonymiquement prise par une famille si singulière, 

dont l’exemple personnifi e le modèle de civilisation pour l’humanité de l’avenir. A.C.O. tra-

duit ainsi le traditionnel périple dans l’espace en l’associant à un voyage prospectif dans 

le temps; le conte ne renvoie pas non plus le narrateur au traditionnel espace intérieur 

psychologique, paradigme du conte merveilleux, mais à un nouvel espace  : celui de la 

concrétisation d’un modèle alternatif – collectif et intentionnel – à celui du conservatisme 

antipositiviste et monarchique.

Malgré l’inscription de l’action du conte merveilleux dans une dimension spatio-tempo-

relle indéfi nie, médiévale et pré-moderne, A.C.O. ne cessera pas de décrire un pays nou-

veau dont les techniques et les inventions modernes seraient indissociables du progrès et 

d’un modèle social alternatif contribuant à une existence exemplaire suivant le bien-être 

collectif assis sur le développement de la technique et de la science.

L’auteur enrichit ainsi le canon du conte merveilleux; cause et but du voyage du prota-

goniste se placent intentionnellement au même niveau: réforme de la réalité politique et 

sociale, sans que la perte de densité poético-symbolique se constitue comme facteur de 

déséquilibre fi ctionnel – A.C.O. va alors structurer une dynamique intelligible entre narra-

teur et narrataire – justement évidente par l’utilisation du procédé littéraire de la «mise en 

abyme» (Bausinger 1997: 1248). 

Le «happy end» surgit donc sous le rythme de la découverte et la concrétisation de nou-

velles inventions pour qu’on aboutisse à l’identifi cation du peuple-modèle et du modèle 

fédératif (ACO 1909: 71-73; 78) et aussi de la mise en valeur des éléments utopico-para-

disiaques responsables de la préservation des idées humanistes, universelles, tels que le 

bonheur et la dignité collectifs, d’une façon plaisante.

A.C.O. actualise ainsi le modèle du conte merveilleux et aussi le paradigme de l’utopie, 

sans même oublier de faire retrouver le bonheur à la protagoniste – autant individuel que 

collectif – et de l’off rir à son royaume, vers où elle retourne après son expulsion, pour y 

appliquer le modèle utopique car son royaume était privé de bonheur dont la jouissance 

au présent était attendue par toutes ses concitoyennes. 

Après avoir présenté le bonheur comme valeur, l’auteur détache maintenant la culture 

du peuple comme moyen de fraternité urgente et solidaire. Le voyage et les obstacles 
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respectifs indispensables à la formation de la protagoniste dans les contes de fées sur-

gissent dans ce conte comme une espèce de gabarit pour mesurer le caractère respectif et 

la justesse des valeurs accrues comme indissociables du modèle social dessiné; l’allégorie 

s’ajuste à la leçon morale : des personnages génèrent des descendants-valeurs devenant à 

leur tour parties intégrales du modèle prospectif.

Dans la République, seules les valeurs tels que l’intelligence et le travail et les facultés 

individuelles et effi  caces comme l’imagination, la foi, le langage enchanté de l’amour 

auraient la chance de dynamiser idéologiquement la communauté en la métamorphosant 

selon l’apprentissage du bien et le perfectionnement du peuple. 

L’élève-narrataire, ainsi que le lecteur du récit –, à qui s’adresse ce conte merveilleux – 

acceptera la distinction entre intelligence et travail ; ceux-ci vont non seulement rejeter la 

régression appuyée par le groupe social antagonique formée par l’ignorance, l’intolérance 

et l’envie mais aussi se délivrer à la chance – fournie par l’allégorie – de faire reconnaître 

l’union indispensable et fatale entre bonheur et modernité comme drapeau contre la 

misère des ères et des peuples du passé, car la société nouvelle réussirait à assembler du 

capital en fonction de l’association/collectivité organisée de façon autonome et au service 

du peuple sous un régime présidentiel (ACO 1909: 71-73). 

La «Leçon» d’A.C.O. reprend en somme son premier but déjà présent dans «Au Femmes 

Portugaises» : faire de la jeune femme portugaise un «être utile et respectable, dont les 

compagnons étaient de jeunes hommes fraternels» (A.C.O. 1905: 96). Quelle coïncidence : 

la princesse s’appelle «Intelligence» – et son compagnon «Travail» – (A.C.O. 1909: 78)  ; 

A.C.O. a voulu que la princesse soit utile et responsable envers toute la communauté dont 

elle a hérité du pouvoir d’administration afi n de gouverner. Le narrataire fi nira par com-

prendre que seulement avec l’aide du travail l’intelligence pourra avoir du succès et dépas-

ser l’échec causé par son père et sa mère : roi-«Préjugé» et reine-«Routine».

A.C.O. approfondit donc le sens caché qui surgit après le «démontage» provoqué par 

l’allégorie et le rassemblement des idées aux valeurs que chaque lecteur est obligé de 

détacher pour énoncer la thèse capitale : toute éducation amène au triomphe du progrès 

dès lors qu’elle est soutenue exclusivement par chaque femme libéré de son ignorance, 

car une femme sans éducation est le meilleur allié de la tyrannie (ACO 1905: 87-89; 94-98).

La princesse «Intelligence» cherche juste l’étude du passé collectif pour mieux accepter 

les avantages du progrès et de la modernité – selon A.C.O en «Célébrant l’anniversaire 

d’une École» – dont l’âme portugaise avait besoin (id.: 92).

A.C.O. met alors en scène des traits de caractère – au féminin – lesquels, déjà présents 

(1905) dans «Aux Femmes Portugaises», chaque lecteur en devait avoir conscience: 

éduquée, intelligente, responsable, engagée, généreuse, progressive. Les mêmes traits, 
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typiques de toute noblesse, qui, ironiquement, sont attribués non à la jeune aristocrate 

mais à sa préceptrice : jeune femme bourgeoise célibataire indépendante et modèle de la 

femme moderne. 

III

Ana de Castro Osório ne s’adressera pas seulement à la jeunesse de son époque même 

si l’épilogue de son récit transmet, à l’aide du «happy end», l’espoir magique et régénéra-

teur que le paradigme du Conte Merveilleux a toujours su interpréter dans l’esprit de son 

récepteur. En faisant emploi de l’allégorie, le récit favorise la représentation du modèle 

social rêvé en transformant telle représentation soit en métonymie de sa société contem-

poraine soit en modèle social prospectif. Donc l’écrivain ne laisse pas de côté l’indispen-

sable issue sur la citoyenneté au féminin. Sans appeler à la révolte ou à la résignation, 

elle met en relief la contribution décisive de la femme – bourgeoise ou aristocrate – à la 

résistance au moyen de l’instruction-éducation pour renforcer l’inexorabilité de l’Histoire.

Au manifeste «happy end» traditionnel du Conte Merveilleux, dans lequel la femme joue 

le rôle passif, A.C.O. mène son auditoire à y ajouter naturellement la pierre de touche  : 

la transformation sociale par la femme. Car il s’agit de femme partenaire social du sta-

tut bourgeois légitime et vital à l’auto-éducation et/ou à l’éducation des autres niveaux 

sociaux de sa communauté. Dans ce conte, la femme fons et origo de justice et générosité 

– valeurs essentiels à la fraternité – joue un rôle essentiel à «tout ce monde nouveau» 

(A.C.O. 1909: 54).

A.C.O. refonde le Conte Merveilleux en déplaçant l’espace et le temps de l’action du 

Moyen Âge vers l’époque moderne en s’éloignant de l’interprétation symbolique et en 

s’approchant de l’allégorique, car son but est de susciter chez l’auditoire la réfl exion sur la 

conscience de l’Histoire et du Territoire nationaux aussi bien que sur la meilleur instruction 

– publique et/ou privée – pour y arriver. 

Elle réinvente donc la valeur du Conte de Fées en dressant, au moyen de discipline et 

plaisir paradigmatiques, le dialogue entre curiosité latente et matière en profusion, sans 

même mépriser la condition poétique ou triviale car elle compte sur l’enchantement jus-

tement à cause de la présence de la Poésie. A.C.O. se sert de la parole comme instrument 

de contre-pouvoir en montrant de quelle façon la société est passible de se reformer et 

d’évoluer à partir de tout plateau spatio-temporel. Cette innovation confi rme la conviction 

personnelle selon laquelle chaque société vivante devient objet du mouvement perpé-

tuel de l’histoire: thèse, antithèse, synthèse. Le lecteur accueillera donc, naturellement, 

la signifi cation immédiate fournie par le récit. En représentant des lieux sociaux parfaite-
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ment reconnaissables – cour, courtisans obéissants à la reine «Routine» et au roi «Préjugé» 

dans n’importe quel espace géographique –, le narrateur fait appel à l’allégorie pour faire 

comprendre à son destinataire la valeur du texte, afi n que celui-ci puisse mieux résister et 

contribuer à la reforme du pouvoir en chute.

A.C.O. exemplifi e d’une façon pratique et plaisante les avantages apportés par la recon-

naissance et l’étude de l’Histoire – du passé-arrière – de l’humanité à l’aff ût de la justice, 

de l’humanisme au sein de l’administration sociale par l’exercice de puissantes capacités 

humaines comme l’intelligence et le travail.

Avec l’abaissement du degré de tension ou de la «nouvelle pertinence sémantique» 

au minimum (Ricœur 1975: 289), ce récit n’exige que l’indispensable clef à la découverte 

instantanée pour que le modèle social critiqué et le modèle social proposé puissent être 

facilement décodifi és. 

Le mot, choisi para A.C.O., se soumet évidemment à la mise en scène des idées républi-

caines, en s’avérant un véhicule idéologique de thèse partagée par le sens commun au 

Portugal au temps précédent l’implantation de la République. Il ne s’agit pas de mettre 

en scène n’importe quel énigme – il est seulement question de représenter la vérité de la 

réalité d’après la distance élue par l’écrivain engagée à détruire l’illusion à travers laquelle 

on voulait représenter la vérité de la réalité (Agamben 2003: 109-113), car c’est seulement 

par la dénotation, en rejetant le fond poétique et l’émotion, que l’on aboutira à la compré-

hension intégrale du message. Le récit profi te de l’imagination seulement pour rendre la 

compréhension presque immédiate – et préférée de tout narrataire attentif, obéissant et 

contraire à toute perplexité, en face de toute «communication narrative» (Ricœur 1986: 

167) – le texte sert alors de véhicule pour faire comprendre «la sorte de monde que l’œuvre 

déploie en quelque sorte en avant du texte» : la «chose du texte» (id.: 168) .

Le conte édifi ant, juste comme la préceptrice compétente, pourrait réussir dans son 

but pédagogique si la parole ne s’attachait pas seulement à l’énigme et au déplacement 

de toute signifi cation. On ne s’aperçoit que de l’importance de la conscience éthique – 

la fascination et l’admiration évidentes envers la simplicité de l’intelligence soutenue se 

déploient par l’urgence de la reforme de la communauté, d’où cette même conscience 

éthique a été originaire et bannie –, afi n que la liberté et la vérité puissent devenir un eff et 

pratique de cette structuration littéraire, à l’évidence. 

Néanmoins, ce conte-ci ne perd pas son caractère littéraire, car l’auteur se sert du mot 

quotidien pour mieux provoquer l’engagement essentiel à la conscience du lecteur; dans 

le récit, il s’agit de comprendre «la chose du texte, (…) la sorte de monde que l’œuvre 

déploie en quelque sorte en avant du texte» (Ricœur 1986: 168). Le degré de la dénotation 

renforçant la valeur de l’allégorie utilisée par l’auteur rend plus équilibrée l’ambiguïté de 
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l’univers des multiples signifi cations du conte merveilleux. À la place du héros – masculin 

– qui mûrit, on trouve chez A.C.O. une princesse – protagoniste-héros féminin –, dont la 

sagesse et la détermination lui font rendre le monde des autres socialement mûr, c’est-

à-dire, un lieu d’harmonie et de bonheur  : voilà tout un espace d’humour et d’ironie à 

travers lequel on critique la réalité moderne en défi ant l’idéologie dominante. La langue 

s’échappe donc à elle-même, car A.C.O. transfert discrètement la conception de bonheur 

– objectif superlatif de l’économie – et de bien – objectif suprême de l’éthique – vers la 

conscience collective de la communauté et en particulier vers sa couche «aristocratique» 

à caractère féminin.

A.C.O. réussit ainsi à persuader son lecteur, à travers la mise en scène et en abyme des 

idées républicaines, et à refaire son «monde humain de l’action» (Ricœur 1986: 168), 

comme cela s’est justement passé chez le narrataire du conte merveilleux: la culture 

implique des revenus incalculables si on fait s’appuyer l’édifi cation conjoncturelle du bon-

heur sur des mesures structurelles. Le récit se prolongerait donc dans le champ de l’action 

– un quasi-texte – dont les innombrables lecteurs auraient la responsabilité d’interpréter 

et de lui faire justice le long de l’Histoire (id.: 175). Tout récit serait alors une «imitation 

créatrice de l’action humaine» (id., ibid.).

La convention avec le lecteur aboutira toujours au même lieu initial: le réel du lecteur 

– le fait quotidien: leçon donnée par la préceptrice privée et engagée à prouver les béné-

fi ces de l’instruction.

IV

Marginalia

La source des faits off erte par la réalité historique rend fl uide l’image, par laquelle le 

récit se dispose en tant que seuil d’une extériorité indéfi nie. Couche directrice parmi plu-

sieurs couches présentes chez le destinataire, en magnétisant son passé en fonction de 

la réforme proposée et à réaliser au futur, l’extérieur se structure en passage – un être là-

dedans d’une extériorité – : seuil (Agamben 2003a: 64).

À l’aide de l’imagination, tout récit ne peut que surmonter la «reproduction» factuelle, et 

s’engager à interroger le temps de son temps.

(Traductions : à nous)
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A felicidade impossível
A partir do texto De la Vie Heureuse1

Maria Luísa Couto Soares*

1.

De la Vie Heureuse é um texto breve, condensado numa página, escrito à guisa de intro-

dução de um tratado mais extenso sobre a vida feliz. No último parágrafo, Leibniz promete 

uma explicitação pormenorizada de cada afi rmação sucinta, sem delongas em argumen-

tações, o que leva a pensar ou que essas explicações virão depois, ou que foram já dadas 

anteriormente em outros escritos. 

Quem lesse apenas este breve texto sobre a Vida Feliz fi caria com uma ideia muito 

incompleta, senão mesmo deturpada, do pensamento leibniziano sobre a condição 

humana, a moralidade e a felicidade. O estilo demasiado sintético e esquemático do texto 

aponta apenas para uma ideia esquelética do que poderá ser a vida feliz.

Intitulado inicialmente como De la Tranquilité de l’Esprit, Leibniz manifesta aqui um opti-

mismo confi ante quanto ao poder da razão para discernir claramente entre os bens e os 

males e transmitir, com toda a clarividência, à vontade os seus ditames. Portanto, obedecer à 

razão é garantia segura de alcançar essa tranquilidade de espírito que constitui a felicidade.

Ao ler este texto, não podemos deixar de fi car insatisfeitos e desiludidos, perante esta 

«vida feliz» ideal, que de facto, pela experiência, sabemos ser utópica. A razão nem sem-

pre «vê» com essa clarividência qual ou quais os bens a eleger; a maior parte das vezes 

encontra-se mesmo numa situação de confusão e de perplexidade; e mesmo que alguma 

vez alcance uma ideia clara quanto ao discernimento dos bens e dos males, isso não basta 

* Departamento de Filosofi a da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
1 G. W. Leibniz. Die philosophischenSchriften Gerhardt (ed.), vol. 7, p. 81 (Ger). O texto tinha primeiro como 

título «De la Tranquilité de l’Esprit» Cf. Grua II, 571: «Depois de ter classifi cado os textos cartesianos sobre 
a felicidade, de vita beata (…) Leibniz esboça as suas opiniões pessoais em diversos rascunhos parisien-
ses, retomados depois da sua chegada a Hanovre.» Os textos são classifi cados por Rivaud n.º 1537-1539: 
Von der Weisheit, Ger VII, 99-104; De la vie heureuse, Ger VII, 81 e Foucher de Careil, Lettres 241; De l’usage 
de la méditation, Ger VII, 77-84, Foucher de Careil Lettres 236; De la sagesse, Ger VII 82-85. Os textos com-
plementam-se; portanto, referir-nos-emos também a eles. Tendo em conta a data em que terão sido 
escritos e a forma de meros esboços, notas inacabadas, não exprimem a última palavra sobre o tema, 
sobre o qual se encontram inúmeras referências em toda a obra de Leibniz. O que é de salientar já nestas 
notas é o optimismo, o tom seguro, confi ante com que Leibniz aborda o tema da Vida Feliz.
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para a indicação da decisão concreta a tomar; isso implica ter em consideração toda a 

variedade de circunstâncias e factores, internos e externos, e se contássemos apenas com 

a razão, estaríamos a exigir-lhe uma espécie de raciocínio prático interminável, pois teria 

que ter em conta essa infi nidade de possibilidades, que ela própria não pode abarcar. 

O que Leibniz esboça neste texto não é mais do que o sonho de uma felicidade impos-

sível.

De um modo peremptório, quase dogmático, Leibniz expõe com toda a segurança as 

três condições que garantem a tranquilidade e o contentamento da alma:

a) servir-se da razão tanto quanto possível para conhecer os bens e os males; aprender 

o que ordena a razão é a fonte de toda a Sabedoria;

b) propor-se fi rmemente executar os imperativos da razão, sem permitir que nem as 

paixões nem qualquer inquietação nos afastem de tão nobre desígnio;

c) por último, é necessário ter a convicção fi rme de que, tendo feito tudo o que nos é 

possível para discernir os verdadeiros bens dos males, tudo o que ultrapassar o nosso 

poder de discernimento, de facto, não faz parte dos verdadeiros bens. E portanto, 

nada do que acontecer poderá perturbar a felicidade e tranquilidade da nossa alma.

E termina com um aviso admoestatório ao leitor: será inútil lê-los pela mera curiosi-

dade de saber, como se se tratasse aqui de uma espécie de receita para a felicidade; o 

leitor avisado deverá acompanhar a leitura com um exame atento sobre como viveu até 

agora e como deverá viver no futuro. Aviso que, por um lado, anula qualquer pretensão 

de uma leitura livre e descomprometida e, por outro, obriga e compromete aquele que o 

lê a observar cegamente o que aqui está prescrito. Exercitar a razão no discernimento dos 

bens e males e seguir sempre os seus ditames sem vacilar. Tudo parece fácil, linear, de uma 

infalibilidade quase mecânica.

Ora de facto nada disto se passa assim. 

E Leibniz sabe-o muito bem. Sabe da infi nidade de diferentes inclinações dos vários 

graus de clareza que apontam para diferentes direcções, da inquietação provocada em 

nós pela quantidade de pequenas percepções, de movimentos imperceptíveis dos quais 

não temos plena consciência, mas que nos perturbam. E sabe das limitações da razão 

humana que muitas vezes raciocina só com palavras, sem ter o objecto no espírito2, sabe 

da fraqueza da vontade, sabe como são feitos os homens, frágeis, inconstantes, superfi -

ciais, sabe da sua resistência a meditar a fundo sobre as questões vitais, sobre a facilidade 

com que se deixam arrastar pelo fl uir do que é sensível, pelo vaivém dos prazeres e dores.

2 Cf. Nouveaux essais, II, XXI, § 35 (NE).
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Apesar de tudo, Leibniz confi a plenamente na perfectibilidade do homem, que reside 

fundamentalmente na força da razão para iluminar o amor da virtude e do bem: a verda-

deira felicidade, escreve no Prefácio dos Essais de Théodicée, consiste no amor de Deus, 

mas num amor esclarecido, acompanhado de luz. 

O texto «De beata vita» refere-se tão-só a uma felicidade ideal, como uma luz longínqua, 

mas clara, que deve regular (como foco regulador, como atractor) o desejo de felicidade. 

Portanto, esta breve síntese não pode deixar de ser confrontada com a análise das pai-

xões, prazeres e dores nos Nouveaux essais, com as defi nições clássicas em De aff ectibus, as 

discussões sobre a relação entre Deus e os homens, e os meios para controlar as paixões 

nos Essais de Théodicée. Além de muitos outros fragmentos dispersos na correspondência 

e nos escritos inéditos de Leibniz3.

2.

De qualquer modo, o sonho da completa felicidade foi bem acalentado no século XVIII, 

no qual surge uma profusão de literatura sobre a felicidade. Esta é como que a outra face 

da racionalidade; daí que se fale do «sistema da verdadeira felicidade», indício claro da 

convicção da sufi ciência de uma razão esclarecida para promover a felicidade dos homens. 

«Il suffi  t qu’on soit raisonnable pour se rendre heureux.»4

E este sonho permanecerá sempre, até certo ponto, no horizonte do pensamento lei-

bniziano – a possibilidade de uma «ciência da felicidade», fundada no bom uso da razão.

A ideia de «vida feliz» conduz a uma série de antinomias análogas às que são derivadas das 

pretensões de pensar a realidade no seu conjunto, na sua totalidade. Porque tentar pensar 

a vida feliz pressupõe também pensar a vida como um todo perfeito e acabado. Ora, desde 

uma perspectiva interna, a experiência imediata das nossas vivências não permite alcan-

çar essa totalidade. Só se pode pensar numa vida feliz a partir de uma perspectiva externa, 

representando esse todo de fora. E a felicidade representada não é felicidade. Uma felicidade 

representada exclui à partida a espontaneidade da vivência da felicidade. A antinomia reside 

3 Sobre a teoria das paixões e emoções em Leibniz, e o seu papel na racionalidade prática, cf. Markku 
Roinila – Leibniz on the Passions and Perfectibility of Man. Research plan http://tuhat.halvi.helsinki.fi /por-
tal/en/projects/leibniz-on-emotions. Em Leibniz on Rational Decision-Making, 2007, Roinila explora o 
papel das paixões da racionalidade prática e explica como as paixões afectam a acção humana e sobre-
tudo a perfectibilidade do homem.

4 Jean Puget La Serre, La Vie Heureuse ou l’homme content, 1709. S. Formey: Système du vrai Bonheur, 1750. 
Cf. a lista de títulos de obras sobre a felicidade, publicadas no século XVIII, referida por Paul Hazard, La 
Pensée européenne au XVIIIe siècle, cap. II «Le Bonheur». A abundância de obras sobre o tema revela a 
segurança e a confi ança que se depositavam na possibilidade e mesmo no direito à felicidade individual 
e, por consequência, ao bem-estar geral dos povos, à felicidade pública.
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na impossibilidade de «ter» em vista a vida como um todo antes de esta chegar ao seu fi m e 

poder aí ser considerada a partir de fora. Na passagem da espontaneidade da vivência sub-

jectiva, do ser «em si» à perspectiva de fora (de um ser «para si»), perde-se a felicidade vivida.

É possível ultrapassar esta difi culdade e deter uma compreensão total do que é a «vida 

feliz»? Como esquematizar numa simples teoria, num sistema ou numa formulação de 

regras e normas para ter uma vida feliz? Estas difi culdades contrastam vivamente com a 

aparente facilidade do texto leibniziano: a felicidade na terra consiste na tranquilidade 

e contentamento da alma, que se alcança respeitando simplesmente os imperativos da 

razão. Esta tem os seus limiares – máximo e mínimo –, não alcança nem o infi nitamente 

grande nem o infi nitamente pequeno: isto é, não pode aceder a uma visão de toda a com-

plexidade do mundo nem de nós mesmos, e não se apercebe de uma quantidade imensa 

de pequenos movimentos que se dão em nós – as pequenas percepções, as pequenas 

inclinações, que passam desapercebidas, num subsolo calado e oculto da nossa consci-

ência. Portanto, não somos responsáveis destes dois extremos que estão fora do alcance 

da razão e que não podem alterar a nossa tranquilidade: basta conduzir a vida pelos bens 

que a razão nos pode apresentar. Tudo o que exceda os seus limites (a razão é uma facul-

dade de ondas médias) não poderia nunca ser para nós um bem.

Mas, sendo assim, deixa de ter sentido, para nós, a própria expressão «vida feliz». A «vida 

feliz» está para lá do nosso viver, porque conota a vida como um todo da qual não temos 

experiência. Por vezes esta antinomia é resolvida pela distinção entre felicidade subjectiva 

e felicidade objectiva. Mas a distinção só reitera o problema: separa o sentir-se feliz do ser 

feliz. De facto, é possível em muitos casos não sentirmos nem sabermos o valor das expe-

riências que temos; isto é, pode dar-se um «não saber» da felicidade. No início da Ética 

a Nicómaco, Aristóteles formulara já esta pergunta: a felicidade é a mesma coisa que a 

vivência da felicidade? Felicidade signifi ca sentir-se feliz? Poderá dar-se o paradoxo de se 

ser feliz sem sentir-se, saber-se Feliz?

3.

Uma vida feliz, uma vida tranquila: é a satisfação moderada dos próprios desejos e ambi-

ções, o estar bem consigo mesmo tal como se é. A própria palavra satisfação é índice de 

uma modesta noção da vida feliz, um viver com o que basta para sossegar a alma e aplacar 

os excessos de ideais elevados, e difíceis, que poderiam levar à frustração e ao desassos-

sego. Mas a tranquilidade pode ser entendida de vários modos.

«La Vie Heureuse icy bas consiste dans une âme tout à fait contente et tranquille...» Assim 

começa o referido texto de Leibniz.
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A tranquilidade (como foi dito, o texto intitulava-se antes «La tranquilité de l’Esprit») 

– índice da suprema felicidade – pode ser entendida, num sentido estóico, como a total 

pacifi cação de desejos, confl itos, angústias, temores, pela via negativa, isto é, pelo seu 

adormecimento, praticamente pela sua extinção. Nada desejar, nada temer, nada sen-

tir – lembra o ideal da Stoa, para o qual o equivalente da felicidade é o sossego. Não é 

certamente neste sentido que a entende Leibniz, crítico de todas as formas de Estoicismo, 

desde o Antigo aos «novos estóicos», Descartes e Espinosa5.

Uma tranquilidade duradoira, estável, que paira sobre nós como um sol radioso «Paz é 

só paz e cai sobre nós como o sol» (Alberto Caeiro em «Pastor dos montes…»). A tranqui-

lidade parece ter o privilégio de que o sujeito permanece sempre consigo… e pressupõe 

também um estar fora do tempo. Uma tranquilidade atemporal6.

Mas o nosso viver é uma sucessão de momentos que percorremos como um viajante 

que vai passando por paisagens e horizontes muito diferentes, nunca repetidos, nunca 

idênticos. E nesta sucessão, os estados de ânimo, as disposições vão mudando como a luz 

ao longo do dia. Talvez se possa considerar um fi o de unidade ou de continuidade que 

lhes confere a memória. Mas a própria memória introduz uma mudança, pois um prazer 

ou uma dor recordados já não são o mesmo prazer nem a mesma dor.

O que é que persiste numa alma «completamente contente e tranquila»? O que é que 

escapa ou como escapa a este movimento contínuo da temporalidade em que vivemos, ou 

melhor, como escapar às descontinuidades das «durações» dos prazeres, alegrias e dores?

A persistência e a duração da «felicidade», de uma tranquilidade e contentamento de 

alma que resiste às turbulências da vida, levam a pensar que esta beatitudo está por cima 

das vivências singulares, das experiências quotidianas, mutáveis, volúveis: é uma felici-

dade que não cabe, não está contida na própria vida, mas é ela, a tranquilidade feliz que 

nos possui. Podemos ter alegrias, tristezas, dores, temores (tudo no plural), mas a Vida 

Feliz, é ela que nos tem a nós. Somos possuídos por ela. «Não é minha nem é tua», como 

5 Cf. Rutherford, Donald, “Patience sans Espérance: Leibniz’s Critique of Stoicism”, in Hellenistic and Early 
Modern Philosophy, Cambridge, 2003, pp. 62-88. Cf. Leibniz, Ak VI.4, 1385; Ger IV, 298; Ger VI, 606.

6 A ideia de uma vida feliz é difícil de conciliar com a temporalidade. Não cabe aqui uma exploração deste 
aspecto interessante e até certo ponto paradoxal. O problema está na impossibilidade de abranger o 
tempo como totalidade, o que entra em confl ito com a própria concepção de «vida feliz», que, como 
dissemos, aponta para a ideia de um todo. A questão surge recorrentemente nas refl exões sobre a feli-
cidade. Cito apenas umas palavras de Hermann Hesse ilustrativas do que está aqui em causa: «Por feli-
cidade entendo eu actualmente algo bastante objectivo, isto é a própria totalidade, a existência intem-
poral, a eterna música do mundo, aquilo que já outros apelidaram de harmonia das esferas ou o sorriso 
de Deus. Esta síntese, esta música infi nita, esta sonora eternidade, de um brilho dourado, constitui um 
presente puro e perfeito, desconhece toda a noção de tempo, de história, de um antes e de um depois.» 
Da Felicidade, DIFEL, 2004, p. 16.
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diz o poema de Alberto Caeiro. No poema de Caeiro, a paz e a felicidade circunscrevem-

-nos, contêm-nos, abarcam-nos, estão fora de nós, ou melhor, não se submetem nem são 

afectadas pelos avatares das nossas experiências múltiplas e variadas.

Para Scheler, esta tranquilidade em plenitude situa-se «na esfera mais central da nossa 

vida – aí onde as coisas são a sério». E só esta profundidade da satisfação pode permitir 

o gozo de outros prazeres secundários. Isto é, se estamos profundamente em paz, se no 

centro mais fundo e nuclear da alma há uma felicidade e uma paz profunda, a pena que 

me pode causar uma doença ou a morte de um amigo não pode perturbar essa paz pro-

funda. Se, pelo contrário, a nossa esfera mais íntima está penetrada por um sentimento de 

desespero, de angústia profunda, nenhum prazer desta vida nos poderá satisfazer verda-

deiramente7.

Tranquilidade/felicidade, no entanto apresentam-se-nos como duas ideias antinómicas. 

A antinomia reside no seguinte: para preservar a tranquilidade, o sujeito deve permanecer 

consigo mesmo sempre. Tudo o que o arraste para fora perturbará a sua tranquilidade. O 

ideal do sossego absoluto está centrado no «em si» do sujeito, no autodomínio alcançado 

ao preço de expulsar de si tudo o que ele não é, não tem, tudo o que não é ele mesmo. Nada 

mais o pode atrair, nada lhe pode interessar. Só a vida dentro do seu covil lhe traz o sossego, 

a tranquilidade e a paz que deseja. Este aspecto negativo da tranquilidade é a imperturba-

bilidade. Mas «esta imperturbabilidade é incompatível com a consumação do amor»8.

Não, a ideia de tranquilidade em Leibniz não se identifi ca com a imperturbabilidade, nem 

com a indiferença. Nada nos é indiferente. Tudo, mesmo o que nos é ignoto, nos afecta, nos 

solicita e nos inquieta. Longe de consistir no encerramento em si mesmo, em criar uma 

barricada em torno da subjectividade resguardando-a de tudo o que acontece e de tudo 

o que lhe possa sobrevir, a tranquilidade, para Leibniz, pressupõe mesmo a inquietação, a 

perturbação causada por mil pequenas coisas que não podem deixar de nos afectar.

Voltando aos Novos Ensaios, encontramos uma exposição da inquietude e de todos os 

seus cambiantes. A tranquilidade, não imperturbabilidade, é uma inquieta tranquilidade.

7 Pascal resolve o dilema numa fórmula fi nal: «Le bonheur est ni dans nous ni hors de nous ; il est en Dieu, 
et hors et dans nous».

8 Cf. Spaemann, R., Glück und Wohlwollen, Ernst Klett Verlage, Stuttgart, 1989. Tradução espanhola, 
Ediciones Rialp, Madrid 1991, p. 113. A tranquilidade consegue-se muitas vezes à custa de encerrar-se 
em si mesmo, no espaço interior da sua autarquia, onde nada nos poderá afectar; o que diz respeito à 
vida dos outros é-nos totalmente alheio, passa indiferente ao lado do núcleo da própria intimidade, 
desse espaço cerrado, impenetrável a tudo o que acontece fora ou dentro da própria subjectividade. 
A felicidade como realização arrasta o sujeito para um caminho sem fi m, que, dadas as condições da 
fi nitude humana, é inseparável da insatisfação e da dor. Neste sentido, a antinomia entre tranquilidade e 
felicidade é insuperável.
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A inquietação vem-nos das pequenas solicitações imperceptíveis que nos confundem, 

nos provocam uma vaga sensação de mal-estar sem saber a razão.

Um ruído de fundo que passa desapercebido não nos deixa concentrar, impacienta-nos, 

uma posição menos cómoda produz-nos uma fadiga inexplicável, um leve prurido torna-

-nos impacientes. Mas a maior parte das vezes, para nosso bem e sossego, não temos 

consciência nem conhecimento dessas numerosas inquietações que nos causariam um 

mal-estar constante. É uma defesa da nossa natureza que o seu Autor infi nitamente sábio 

nos tenha feito de tal modo que permaneçamos na ignorância, com meras percepções 

confusas, de modo a podermos actuar mais fácil e prontamente por instinto, sem sermos 

avassalados por múltiplas e variadas sensações perfeitamente dispensáveis para que a 

natureza alcance os seus fi ns. «Combien d’insectes n’avalons nous pas sans nous apperce-

voir, combien voyons nous des personnes, qui ayant l’odorat trop subtil, en sont incommo-

dées et combien verrions nous d’objets degoustans, si notre veue estoit assés perçante?»9

Mas, se de facto todas essas pequenas ninharias nos provocam inquietação (uneasi-

ness, Unruhe), é porque não nos deixam indiferentes; são como um aguilhão, um impulso 

para procurar uma saída, uma libertação do que nos está a perturbar sem nenhum 

conhecimento nem consentimento nosso. São, no dizer de Leibniz, como «de petits res-

sorts, qui tachent de se debander et qui font agir nostre machine»10.

O facto de muitas vezes ignorarmos o que nos perturba, de não termos senão percep-

ções confusas de quantidades de sensações, impressões, permite-nos actuar com agili-

dade, economizando assim uma energia supérfl ua. Deste modo, o não-apercebimento 

de todos esses pormenores desgastantes garante a nossa tranquilidade. Se de todos eles 

tivéssemos uma percepção clara, a nossa vida tornar-se-ia insuportável. Sentir todos os 

maus odores, ver todos os objectos medonhos, ouvir os ruídos mais irritantes, aperceber-

-nos de todos os pormenores desagradáveis dos outros, etc., seria para nós uma fonte 

constante de desprazer e de dor.

Apesar de nada nos ser indiferente, ou precisamente porque nada nos é indiferente, 

necessitamos de um doseador, de uma espécie de armadura que nos defenda de um 

excesso avassalador de perturbações que seríamos incapazes de domar. No meio das inú-

meras solicitações, das inúmeras possibilidades que se nos apresentam, se de todas elas 

tivéssemos uma consciência focal, totalmente clara, viveríamos subjugados por um fardo 

pesado muito superior às nossas forças. Nesse caso a inquietação transformar-se-ia numa 

angústia constante, paralisadora, despojados de recursos para fazer face ao «amontoado» 

9 Cf. NE, II, XX, § 6, Ger V, p. 151.
10 Ibidem, II XX, §5, Ger V, p. 153.
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(l’amas) de inúmeras sensações, movimentos da nossa natureza, contraditórios entre si. 

Tal situação destroçar-nos-ia, por estar acima do limiar da nossa capacidade de discerni-

mento. A profusão de possibilidades afogaria qualquer realidade e faria de nós criaturas 

frágeis, desorientadas neste mar de riquezas insondáveis. Seríamos como «esses homens 

do possível, que vivem numa trama mais fi na, uma trama de fumo, de imaginações e diva-

gações, de conjuntivos» (Musil, O Homem sem Qualidades).

Na realidade, estas pequenas percepções e impulsões imperceptíveis realizam em nós 

um trabalho de aperfeiçoamento da nossa própria natureza para se «pôr mais a seu gosto». 

Este fundo quase oculto, tácito, é o que garante o equilíbrio natural, e vai forjando em nós 

como que hábitos de gerir, ou melhor, de dosear e harmonizar esses rudimentos de dor e 

de prazer. Longe de ser incompatível com a felicidade, esta inquietação é essencial, visto 

que a felicidade não consiste na posse perfeita que nos tornaria insensíveis e estúpidos, 

mas num progresso contínuo para maiores bens. 

Esta inquieta tranquilidade está longe da ideia antiga da imperturbabilidade, do apa-

ziguamento de todos os desejos, emoções, dores e prazeres. Pelo contrário, o seu sub-

solo é constituído precisamente por esse movimento contínuo das pequenas percepções, 

impulsos, dores e prazeres – dores que dão prazer, prazeres que provocam dor –, movi-

mento de que mal nos apercebemos, mas é a natureza que trabalha em nós, pelo melhor. 

Tudo isto diz respeito a uma felicidade centrada no si mesmo, como se se tratasse de 

um direito próprio da nossa natureza. Falta aqui uma outra dimensão complementar, que 

transporta este desejo natural de felicidade, de prazer para fora de si. Uma porta que abre 

para a vida feliz do outro fazendo-a própria11. O próprio desejo insaciável da felicidade 

de si mesmo inviabiliza, por estranho que pareça, uma vida feliz. É um fechar a porta e 

permanecer no covil escuro e impenetrável no qual se digladiam razão e paixão, vontade 

e fraqueza, decisão e frustração.

A defi nição leibniziana de amor como delectatio in felicitate alterius era a solução para 

o problema do eudemonismo, isto é, para a possibilidade de fazer convergir um interesse 

verdadeiro pelo outro, pelo que está fora, com o desejo incontrolável de alcançar a pró-

pria felicidade. O amor transforma completamente a ideia de uma felicidade totalmente 

centrada na ordem da razão, porque verdadeiramente o amor é gratuito, desmonta as 

antinomias da ideia de felicidade. Isto não signifi ca, no entanto, que se neutralize a tensão, 

sempre mantida ao vivo, entre o desejo subjectivo de felicidade e a sua plena satisfação 

nunca totalmente atingida. A delectatio in felicitate alterius é um ideal regulador, um ponto 

de mira orientador, mas esse estado de perfeita felicidade não se alcança de uma forma 

11 «A porta da felicidade abre-se para o exterior» é a expressão de Kierkegaard.
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estável. Na vida temporal, sempre se darão alterações profundas, perturbações, desejos 

insaciados, inquietude, perplexidades.

Se, nos escritos de Leibniz que referimos, prepondera uma exaltação da razão como via, 

causa e factor central para alcançar a felicidade, essa via manifesta-se claramente insufi -

ciente e, diríamos, utópica. Permite-nos visionar o ideal a perseguir, o de procurar a pró-

pria felicidade na felicidade do outro. Mas não basta vislumbrar esta dimensão do amor 

totalmente desinteressado e gratuito. De facto o homem viverá sempre num «misto» de 

inquietação e felicidade, de desejos e frustrações, de perturbações e breves instantes de 

tranquilidade. Não é possível dar um salto defi nitivo da primeira perspectiva da vida feliz 

para esta última: isso exigiria abandonar completamente a teia de cálculos e argumentos 

racionais que nos enredam, libertar-se de todas as formas de paixões, de pequenas inco-

modidades, por vezes inadvertidas, sair completamente de si mesmo, abandonar o covil. 

É certo que o prazer só se encontra se não for procurado, calculado pela razão. 

Encontra-se, sem o procurar, no amor gratuito que se compraz na perfeição de outrem, 

como afi rma Leibniz: «Aimer est trouver du plaisir dans la perfection d’autruy.»12 

Nos Novos Ensaios, onde Leibniz, explicita com mais detalhe esta ideia, fi ca-se com a 

impressão de que se trata mais de uma proposta de programa a seguir, ou de uma pers-

pectiva que deverá estar sempre no horizonte do nosso viver turbulento e instável:

«(…) Aimer est estre porté à prendre du plaisir dans la perfection bien ou bonheur de 

l’objet aimé. Et pour cela on ne considère et ne demande point d’autre plaisir propre que 

celuy là même, qu’on trouve dans le bien ou plaisir de celuy qu’on aime (…) Ce n’est donc pas 

proprement de l’Amour, lorsqu’on dit qu’on aime un beau tableau par le plaisir qu’on prend 

à en sentir les perfections. (…) Les Philosophes et les Theologiens même distinguent deux 

espèces d’amour, savoir l’amour qu’ils appellent de conquiscence, qui n’est autre chose que 

le désir ou le sentiment qu’on a pour ce qui nous donne du plaisir, sans que nous nous inté-

ressions s’il en reçoit ; et l’amour de bienveillance, qui est le sentiment, qu’on a pour celuy qui 

par son plaisir ou bonheur nous en donne.»13

Em Leibniz as duas perspectivas sobre a felicidade coexistem no ser humano num misto 

de inquietação e tranquilidade, de perturbação e paz, de paixão e amor: a proposta de 

uma «ciência da felicidade» pode ser vista como uma pedagogia ou a indicação de um 

caminho a seguir para alcançar uma vida feliz, tranquila, uma vida boa. Uma pedagogia 

com todas as defi ciências e limitações próprias da tentativa de ensinar o que não é ensi-

12 «La Félicité», Grua, II, p. 579.
13 NE, II, XX, § 5, Ger, V, pp. 149-150.
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nável. A fórmula leibniziana da felicidade como delectatio in felicitate alterius exprime um 

estado ideal, ou mesmo uma vivência que ocorre por vezes, sempre no turbilhão de mui-

tas outras vivências. A experiência do contraste é sempre dolorosa porque é o sinal ine-

quívoco da nossa fi nitude. Mas, ao mesmo tempo, é o modo de sermos bem conscientes 

da possibilidade de um aperfeiçoamento contínuo, que assintoticamente nos vai aproxi-

mando da meta.

4.

Voltemos ao texto De la Vie Bienheureuse, para examinar um último aspecto das máxi-

mas expostas por Leibniz.

«Il faut se servir de la raison autant qu’il est possible pour connoistre les biens et les maux (...).»

«Autant qu’il est possible» – quer dizer, dentro dos limiares da nossa razão, que nem é 

omnisciente nem se apercebe de milhares de pequeníssimos detalhes em nós mesmos e 

no que nos rodeia, como referimos já. A sua capacidade exerce-se entre dois infi nitos – o 

infi nitamente grande e o infi nitamente pequeno. Empregando uma metáfora radiofónica, 

só capta a «frequência de ondas médias». «La pluspart des hommes sont accoustumés aux 

idées confuses», escreve Leibniz14.

Mas as ideias distintas são necessárias para alcançar a sabedoria que nos pode tor-

nar perfeitamente felizes. Uma deliberação sobre o modo como devemos viver, concre-

tamente o que devemos decidir a cada momento, exige, segundo Leibniz, uma grande 

exactidão assente num discernimento totalmente claro e distinto sobre as razões que nos 

levam a agir. Ora uma exactidão desta ordem não é possível no que diz respeito à vida 

prática.

Porém, o optimismo leibniziano, neste aspecto, confi a na perfectibilidade humana, que, 

exercitando-se a meditar sobre questões mais fáceis onde corre menos perigo de se enga-

nar, pode alcançar um conhecimento totalmente claro e exacto. Um ano de treino é sufi -

ciente para chegar a ver com toda a clarividência como pôr em ordem os seus deveres e a 

aspirar apenas ao aperfeiçoamento das suas virtudes15.

Se a felicidade exige, como condição prévia, um conhecimento totalmente adequado 

e perfeito da nossa situação, e uma clara noção de todas as nossas possibilidades, então 

é uma felicidade impossível. Esta pretensão de alcançar uma visão racional exacta sobre 

nós próprios e a vida que aspiramos viver, e de actuar sempre segundo a razão, com umas 

14 «De l’usage de la Méditation», Ger VII, 77-80.
15 Cf. Ibidem, p. 80.
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intenções cristalinas no uso da nossa liberdade, funda-se num ideal de racionalidade que 

inspirou de facto grande parte da refl exão moderna sobre a felicidade16. 

Como afi rma Murdoch, num outro contexto, a moralidade seria apenas uma questão de 

pensar claramente e daí derivar todo o nosso modo de viver e de lidar com os outros17. 

Pensar claramente signifi caria aqui tornar o espírito totalmente explícito, isto é, pressupor a 

possibilidade de uma visão clara, evidente, total de nós mesmos e de todas as nossas possi-

bilidades; ter uma consciência bem esclarecida das nossas mais profundas intenções, dese-

jos, motivações; saber exactamente e com toda a certeza qual a decisão a tomar. Ora esta 

quase infalibilidade (ideal) da razão na iluminação total de toda a nossa vida prática não 

corresponde de modo algum à experiência que temos da condição humana. E Leibniz reco-

nhece-o, como está patente em inúmeros textos que referem a fraqueza da vontade, a con-

fusão a que nos habituamos, a incoerência entre o que a razão nos mostra e a nossa acção18.

Mas o ideal para o qual Leibniz aponta é sempre o de uma felicidade possível – a felici-

dade possível aqui na terra –, que assenta numa razão iluminada e numa vida totalmente 

regida por ela. Mesmo quando afi rma que a verdadeira felicidade consiste em amar a Deus, 

como por exemplo no Prefácio dos Essais de Théodicée, Leibniz acrescentará em seguida 

que este amor é um amor esclarecido, iluminado. É um amor que procede do nosso conhe-

cimento das suas perfeições, e daí deriva o prazer das acções boas que reforçam as virtu-

des, referindo tudo a Deus, como ao centro, transportando o humano ao divino. Mas, note-

-se bem, ao agir assim, estamos a obedecer à razão, a cumprir as ordens da Suprema Razão.

Não há nenhuma gratuidade no amor de Deus, amamos as perfeições de Deus, das 

quais existe na nossa alma um leve vestígio: a ordem, as proporções, a harmonia, toda a 

beleza não é senão uma irradiação da sua luz. Este amor está maculado por um certo inte-

resse. Somos felizes quando amamos Deus, mas não saberíamos amar Deus sem conhecer 

as suas perfeições e a sua beleza19.

16 Na vasta produção literária sobre a felicidade, no século XVIII, esta é como que a outra face da raciona-
lidade; daí que se fale do «sistema da verdadeira felicidade», indício claro da convicção da sufi ciência 
de uma razão esclarecida para promover a felicidade dos homens. «Il suffi  t qu’on soit raisonnable pour 
se rendre heureux», escreve Jean Puget La Serre em La Vie Heureuse ou l’homme content, em 1709. S. 
Formey: Système du vrai Bonheur, em 1750. Cfr. a lista de títulos referida por Paul Hazard, La Pensée euro-
péenne au XVIIIe siècle, cap. II «Le Bonheur».

17 Cfr. Murdoch, Iris, The Sovereignity of Good, London and New York, Routledge, 2004, p. 8.
18 Veja-se por exemplo NE, II, XXI, § 35: «Ciceron dit bien quelque part, que si nos yeux pouvoient voir la 

beauté de la vertu, nous l’aimerions avec l’ardeur; mais cela n’arrivant point ny rien d’équivalent, il ne faut 
bien s’étonner si dans le combat entre la chair et l’esprit, l’esprit succombe tant de fois, puisqu’il ne se sert 
pas bien de ses avantages.» 

19 Cf. «La Félicité», Grua, II, 580.
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Como vimos acima, Leibniz defi ne recorrentemente o amor como um deleitar-se, reju-

bilar-se, desinteressadamente na felicidade e na perfeição do outro, que dissolveria o pro-

blema do dualismo entre o interesse e o desejo de felicidade do outro20. Mas, no combate 

entre «a carne e o espírito», ou entre o amor a si mesmo21 e o amor de benevolência, nem 

sempre vence o segundo. 

Os limites externos da razão humana: não detemos essa visão total de todas as possi-

bilidades, portanto não nos encontramos nunca numa situação de plena certeza sobre 

como devemos actuar ou o que devemos fazer. Qualquer decisão corre sempre um risco, 

maior ou menor, não só por precipitação, falta de deliberação, mas porque esta delibera-

ção tem sempre um termo, mas um termo que não tem o carácter da conclusão de uma 

dedução geométrica. Isto quanto a limites de possibilidades externas, por assim dizer, 

à razão humana: a fi nitude que lhe permite ver só uma parte do todo, e a tomar a parte 

pelo todo.

Mas, por outro lado, o «autant que possible» pode querer referir-se também à impossibi-

lidade ou difi culdade de conhecer e dominar tudo o que há em nós e à nossa volta. Muitas 

vezes porque os pensamentos só são claros em potência, por falta de esforço e refl exão 

para penetrar o sentido das palavras, pela brevidade do tempo, por negligência. Há sempre 

na nossa alma uma quantidade infi nita de inclinações diferentes de muitos variados graus 

de clareza que apontam em diferentes direcções. A decisão fi nal é um certo compromisso 

entre as várias disposições, muitas vezes em confl ito, na qual nos deixamos vencer por 

uma vergonhosa fraqueza da vontade. Os homens são feitos assim. Não se trata, porém de 

um fatalismo cego. Assiste-os sempre a possibilidade de recorrer às vantagens do espírito 

que levaria a melhor nesta luta entre a confusão, a brevidade do tempo e a fraqueza da 

vontade, movida pela atracção de prazeres fugazes e pensamentos confusos22. Com rea-

lismo e sentido prático, Leibniz propõe uma série de estratégias para vencer nas ocasiões 

que levam pouco a pouco à corrupção: uma viagem pode curar um amor desordenado, 

umas férias afastam as companhias que contagiam as más inclinações, a jardinagem, um 

gosto inocente, distrai e afasta um gosto perigoso23.

Nada contribui mais para uma vida feliz do que a iluminação do entendimento e o 

exercício da vontade para compreender e penetrar profundamente os ditames da razão, 

20 Cf. Ger VII, 73: o amor é «delectatio in felicitate alterius»; Ger VII, 73, «Amare aliquem est ejus felicitate 
delectari»; Grua 2, 579 : «Aimer est trouver du plaisir dans la perfection d’autruy» (Grua 2, 579).

21 Cf. Ovídio, Metamorfoses «Iste ego sum: sensi, nec me mea fallit imago; uror amore mei: fl ammas moveo-
que feroque. (…) Quod cupio mecum est: inopem me copia fecit.» Leibniz cita esta última frase em Carta 
a Placcius, 5 de Setembro, Dutens, Opera omnia, Bd 6, 1, 1768, S. 59-60.

22 Cf NE, II, XXI, § 35.
23 Cf Ibidem.
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segundo os quais deve actuar. Assim, da luz do entendimento, cada vez mais elevada, bro-

tará um progresso contínuo na sabedoria e na virtude, e portanto também na perfeição e 

na alegria de viver24.

Em conclusão: A partir do texto referido, e confrontando-o com outros textos de Leibniz, 

estamos perante duas perspectivas, aparentemente contrastantes, mas conciliadas de 

facto na vida humana: numa apresenta-se-nos a possibilidade de alcançar a felicidade 

através de um progressivo aperfeiçoamento que releva essencialmente da razão esclare-

cida e de uma compreensão cada vez mais luminosa – «nada é mais útil para a nossa felici-

dade do que a iluminação do nosso entendimento e exercitar a nossa vontade para actuar 

sempre de acordo com a razão». Deste conhecimento sempre mais profundo e elevado 

brota uma alegria assente no progresso da sabedoria e da perfeição. O que Leibniz não 

nos diz terminantemente é se este elevado grau de perfeição e consequente felicidade é 

possível e realizável nesta vida, ou se se trata de um ponto de mira ideal que deve estar 

presente no nosso horizonte. Isto é, tendo em conta as variantes da noção de possibili-

dade, resta-nos saber se é possível por ser pensável; portanto, não há nenhuma contradi-

ção em pensar numa felicidade completa, desde que se possa alcançar a «sabedoria, ciên-

cia da felicidade», ou se esse estado «acabado», de uma felicidade total, é incompatível 

com a própria natureza fi nita e temporal do ser humano.

Na outra perspectiva apresenta-nos a fi nitude da razão humana, a confusão que sus-

tenta o nosso modo de viver, a fraqueza da vontade, a miopia que difi culta um claro discer-

nimento entre os bens e os males. É especialmente notório numa passagem dos Nouveaux 

essais, como Leibniz, apesar de reconhecer a beleza e a validade do Video meliora probo-

que,/ Deteriora sequor (Ovídio, Metamorfoses, VII, 20), não abdica dos axiomas antigos: a 

causa desta fraqueza está na defi ciência dos pensamentos confusos por falta de esforço, 

por leviandade, pelo hábito de raciocinar só com palavras, quando de facto se podem ter 

ideias bem claras e expressas.

Em conclusão: A porta para uma outra felicidade, a delectatio in felicitate alterius, abre 

um novo horizonte mais vasto e fl exível do que o que proporciona a ordem da razão. Mas 

a fórmula em si mesma leva-nos a perguntar se não pode dar origem a uma circularidade: 

se a felicidade de cada um consiste afi nal em deleitar-se com a felicidade do outro, isso 

pressuporia, para se tornar possível, que todos fossem já felizes. Cada um é feliz na felici-

dade de outro, o outro na de outro, e assim sucessivamente até voltar ao ponto de partida. 

Isto seria um ideal utópico, uma comunidade universal de pessoas felizes. Claro que se 

pode entender a expressão de Leibniz como um amor ou desejo de que o outro seja feliz, 

24 Cf. Initia et Specimina Scientiae novae Generalis, Ger VII, 88.
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embora não o seja. Mas, de qualquer modo, isto já não seria propriamente felicidade, mas 

apenas um desejo altruísta de que todos os outros fossem felizes. 

Só há uma saída para a fórmula de Leibniz: o amor por alguém que seja totalmente feliz, 

que seja a própria Felicidade, não perturbada nem pela fi nitude da razão, nem por impul-

sos e paixões que deturpem a visão perfeitamente clara nas acções que realiza. Ou seja, a 

delectatio in felicitate alterius só tem sentido se esse alterius for Deus. A felicidade consiste 

então no amor a Deus. «On est heureux quando on aime Dieu…»25 seria a explicitação e 

o complemento da delectatio in felicitate alterius. Mas ninguém pode amar a Deus sem 

conhecer as suas perfeições e a sua beleza. Há dois modos de ver a beleza de Deus, diz- 

-nos Leibniz: no conhecimento das verdades eternas, e no conhecimento da Harmonia do 

Universo. «C’est à dire, conclui Leibniz, il vaut (sic) connoistre les merveilles de la raison et 

les merveilles de la nature.»26 De novo se dá a primazia à razão, o amor a Deus pressupõe 

o conhecimento racional das emanações da beleza divina27. E a felicidade volta a estar 

condicionada pela fi nitude da razão humana.

Todo o problema regressa ao princípio: a impossibilidade de alcançar uma compreensão 

do que é a felicidade, se situarmos o fulcro dessa compreensão na ordem da razão. A razão 

de ser desta impossibilidade consiste no facto de não determos nunca uma perspectiva 

acabada, total da nossa própria vida. A vida humana só se pode ver como um todo a partir 

do seu próprio fi m e de fora. Enquanto vivemos, não se pode falar de uma consumação da 

perfectibilidade humana, nem portanto de uma felicidade estável e total, precisamente 

porque não podemos tão-pouco ver a vida como totalidade.

 Por isso mesmo a pretensão de «saber» com segurança o que é e como se alcança a feli-

cidade será sempre um desejo não satisfeito. Nas palavras de Hermann Hesse: «Só quando 

(…) prescindires (…) de conhecer a felicidade como a palma da mão, /Só então a tua alma 

poderá descansar, /Quando no teu íntimo o turbilhão cessar.»28

25 «La Félicité», Grua, II, p. 580.
26 Ibidem, p. 581.
27 É evidente que ninguém ama o que não conhece. Mas não nos é dado um conhecimento perfeito e 

total de Deus. Não é possível tratar aqui do problema da inter-relação entre o amor e o conhecimento 
de Deus: amámos a Deus porque O conhecemos, ou conhecemo-Lo porque O amamos? Parece dar-se 
aqui uma circunvolução entre conhecer e amar: conhecemos imperfeitamente, dada a fi nitude da razão 
humana, e esse conhecimento é potenciado pelo amor. Não é possível optar pela primazia de um dos 
dois: o conhecimento gera o amor e este aumenta e aprofunda o conhecimento.

28 Her mann Hesse, Ainda da Felicidade, DIFEL, 2005.
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Patrick J. Geary, O Mito das Nações. A invenção do 
nacionalismo, Lisboa, Gradiva, 2008, 204 pp.

Pedro Miguel Cardoso*

Nesta obra, Patrick J. Geary, professor emérito de História na Universidade da Califórnia, 

que dedicou a sua vida académica ao estudo da História Medieval, apresenta-nos as suas 

“refl exões sobre a relação entre os mitos dos povos europeus e as realidades do naciona-

lismo contemporâneo” (p. 7). A narrativa que Patrick J. Geary nos oferece tem um objectivo 

claro e assumido: desmontar os mitos nacionalistas e contribuir para a prevenção do seu 

reaparecimento e/ou fortalecimento. Esta obra acaba por ser mais um contributo para a 

vasta literatura sobre o nacionalismo contemporâneo e as suas raízes no século XIX, na 

senda de um rol de autores como Ernst Gellner, Benedict Anderson, Anthony D. Smith, Eric 

J. Hobsbawm ou Hagen Schulze.

Sabe-se pouco sobre o processo de génese étnica que esteve na origem das socieda-

des europeias. Esse desconhecimento, segundo o autor, favorece a “propaganda étnica 

nacionalista” que manipula a história e a perverte para sua própria justifi cação. A retórica 

nacionalista parte do princípio de que os “povos europeus são unidades sociais e culturais 

distintas, estáveis e objectivamente identifi cáveis” (p. 19).

No entanto, como o autor salienta, na história europeia os movimentos populacionais 

sempre foram mais a regra do que a excepção. A população da Europa actual é o resul-

tado dessas ondas migratórias. Primeiro vieram grupos de povos que falavam línguas a 

que damos o nome de indo-europeias, e que substituíram ou absorveram as populações 

autóctones. Seguiram-se-lhes os celtas, também um povo indo-europeu que se expan-

diu no século VI a. C., deslocando, absorvendo ou exterminando a população europeia 

autóctone, processo a que apenas sobreviveram os bascos do Sul de França e do Norte 

de Espanha. Desde o século I a. C., as tribos germânicas começaram a empurrar os celtas 

do Leste até ao Reno, mas umas e outras enfrentaram um invasor diferente: o Império 

Romano em expansão, que conquistou e romanizou grande parte da Europa e também a 

Ásia Menor e o Norte de África. No século III começaram novos movimentos migratórios 

de povos germânicos e da Ásia Central, que substituíram fi nalmente o sistema imperial 

*  Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.
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romano por um mosaico de reinos separados. A leste, os eslavos infi ltraram-se nos Alpes, 

na bacia dos Cárpatos, nos Balcãs e na Grécia. A última grande migração do primeiro milé-

nio foi a chegada dos Magiares à planície do Danúbio e dos escandinavos à Normandia e 

ao Norte de Inglaterra. O “período migratório” não terminou com o fi m do primeiro milénio 

mas sim com a chegada de povos turcos à Grécia e aos Balcãs entre os séculos XIII e XVI. 

 
As origens do nacionalismo étnico moderno 

Numa primeira fase do livro, salientando o papel que tiveram os estudos históricos 

modernos nos séculos XVIII e XIX, o autor debruça-se sobre as origens do nacionalismo 

étnico moderno.

Segundo Patrick J. Geary, os Estados-Nação actuais, que têm sido descritos como “comu-

nidades imaginadas”, foram impulsionados pelos intelectuais e políticos do século XIX que 

“transformaram tradições nacionalistas românticas, mais antigas, em programas políticos” 

(p. 24). O nacionalismo revelou-se uma ideologia política poderosa e a nação tornou-se 

num elemento identitário fundamental. Mas nem sempre foi assim: “na Alta Idade Média e 

no princípio do Renascimento, a ‘nação’ – a par da religião, da consanguinidade, do domí-

nio e da classe social – era uma das categorias em sobreposição com as quais as elites 

politicamente activas se identifi cavam a si próprias e organizavam a acção comum. No 

entanto, o sentimento de pertencer a um país não constituía o mais importante desses 

laços” (pp. 26-27). Na realidade, a história das nações que povoavam a Europa na Alta 

Idade Média começou a ser elaborada nos séculos XVIII e XIX e foi concebida e desenvol-

vida como instrumento do nacionalismo europeu. 

Do século V a. C. até à Antiguidade Tardia 

Numa segunda fase do livro, o autor recua no tempo e apresenta o desenvolvimento 

das categorias intelectuais e culturais através das quais os europeus se distinguiram e 

categorizaram a si próprios, desde o século V a. C. até à Antiguidade Tardia. Nesse tempo, 

“as pessoas tinham maneiras diferentes, mas igualmente poderosas, de se identifi carem e 

diferenciarem umas das outras e de mobilizarem estas identidades com fi nalidades políticas” 

(p. 49). Por exemplo, os judeus partilhavam com os romanos uma categorização social 

dicotómica, distinguindo entre o povo de Deus e os outros povos (os gentios). Para os 

romanos, os outros eram os bárbaros. Bárbaro era uma “categoria inventada, projectada 

numa variedade de povos, que continha todos os preconceitos e suposições de séculos 

de etnografi a e imperialismo” (p. 71). Apesar das categorizações romanas, que viam homo-

geneidade, simplicidade, não historicidade, nos povos chamados bárbaros, eles tinham 
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regimes constitucionais (baseados na lei e na adesão) como os romanos e não regimes 

étnicos. Os alamanos, os godos, os hunos, os francos e outros, consistiam em grupos que 

falavam uma variedade de línguas diferentes, tinham costumes diferentes e se identifi ca-

vam a si próprios com tradições diferentes.

Em princípios do século III o estatuto de romano, em tempos muito cobiçado, já pouca 

importância tinha. Ele deixou de exercer o mesmo fascínio quando a sua generalização 

(por razões fi scais e militares) a todos os habitantes do Império se tornou uma realidade. 

A grande divisão que permanecia era aquela entre escravos e homens livres. Mas, mesmo 

assim, não havia nenhuma fronteira clara de raça, etnia ou religião, entre dono e escravo. 

Com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo e a política dos seus sucesso-

res, que foram mais longe, substituindo os cultos tradicionais de Roma pela religião emer-

gente, proibindo as alternativas com o mesmo totalitarismo com que os seus antecessores 

tinham proibido o culto cristão, a identidade cristã assumiu preponderância.

Com a chegada dos hunos, primeiro de uma longa série de movimentos vindos das 

estepes que aterrorizaram a Europa do século IV ao século XV, iniciaram-se transformações 

que deixaram uma marca profunda.  

A primeira tomada de posse da terra 

Numa terceira fase da obra esclarecem-se as circunstâncias nas quais os povos da Europa 

se desenvolveram na época crucial que foi a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média, o 

suposto momento da primeira tomada de posse da terra. Com a entrada e permanência 

de exércitos bárbaros na metade ocidental do Império Romano, ocorreram alterações na 

identidade social e étnica, uma vez que “os reis bárbaros começavam a tentar transformar 

os membros culturalmente diferentes dos seus exércitos num povo unido, com uma lei 

comum e um sentimento de identidade comum” (p. 115). Assim, ao longo do século VI, 

“a criação de novos reinos territoriais no antigo Império Romano alterou não só a natu-

reza dos povos que deram os seus nomes a estas entidades políticas, mas também a dos 

‘novos’ bárbaros que se estabeleceram nas áreas fronteiriças abandonadas por estes gru-

pos” (p. 127). Por exemplo, os lombardos instalaram-se na Itália, os visigodos na Hispânia, 

os francos na Gália. São exemplos dos novos bárbaros: os saxões, os ávaros e os eslavos. 

Ocorreram processos de fusão no interior dos reinos do Ocidente, o que fez desvanecer, 

ou mesmo desaparecer, as linhas separadoras entre romanos e bárbaros. Nos princípios 

do século VIII, embora alguns dos antigos nomes de povos que encontramos pela pri-

meira vez na Antiguidade Tardia continuassem a ser utilizados, o seu signifi cado tinha-se 

alterado radicalmente. 
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Quando os nacionalistas contemporâneos olham para o momento da primeira tomada 

de posse da terra, momento em que o seu povo estabeleceu o seu território sagrado e a sua 

identidade nacional, sobre as ruínas do Império Romano, apelam para uma noção estática 

da história, quando a história dos povos europeus é um processo contínuo, “de alterações 

constantes, de descontinuidades radicais e de deambulações políticas e culturais, disfarça-

das pela reapropriação repetida de palavras antigas para defi nir novas realidades” (p. 163).

Rumo a novos povos europeus?

Num tempo em que se debate o futuro da Europa e da construção europeia é impor-

tante que tenhamos uma nova compreensão dos povos da Europa, que foram sempre 

mais mutáveis, complexos e dinâmicos do que muita gente supõe. A publicação do livro 

O Mito das Nações, procurando na História o sentido de uma temática com implicações 

bastante actuais, é, por isso, pertinente. Como Patrick J. Geary salienta, “a história dos 

povos da Europa não terminou – nunca terminará. A etnogénese é tanto um processo do 

presente e do futuro como do passado. Não há esforços de românticos, políticos ou cien-

tistas sociais que consigam preservar de uma vez por todas a alma essencial de um povo 

ou de uma nação”. Por isso “os europeus têm de reconhecer a diferença entre o passado e 

o presente se quiserem construir um futuro” (p. 179).
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Stephen C. Sieberson, Dividing Lines between 
the European Union and its Member States 
– The impact of the Treaty of Lisbon, The Hague: 
T. M. C. Publishers, 2008, xviii + 298 pp. 

Carlos Leone*

Este trabalho, uma das primeiras obras dedicadas ao signifi cado do Tratado de Lisboa 

(2007) nas suas vertentes política, histórica e jurídica, constitui não apenas uma refl exão 

clara e bem fundamentada sobre o seu objecto (o que já seria notável dada a sua com-

plexidade e ainda relativa novidade) mas serve ainda ao leitor, especialista ou não nas 

matérias da União Europeia, como um guia para a análise do Tratado de Lisboa e do pro-

cesso que lhe deu origem, a falhada «Constituição Europeia», a declaração de Laecken e, 

em menor medida, as cimeiras de Nice, Maastricht, etc. Na sua origem uma dissertação de 

doutoramento, escrita por um académico (Creighton University School of Law, Omaha, 

NE) com longa experiência de trabalho em instâncias comunitárias, o livro revela-se igual-

mente uma obra de leitura por vezes até apelativa, algo tanto mais difícil quanto não se 

exime a análises pormenorizadas dos tratados europeus.

Após uma apresentação do orientador da dissertação (Jaap de Zwaan, Universidade de 

Roterdão) e um prefácio à edição pelo autor, a introdução estabelece os limites e os propó-

sitos da investigação em termos que a conclusão (Parte V) irá recapitular e, ponto a ponto, 

corresponder. A parte de leão do conjunto perfaz-se de quatro partes: a primeira sobre o 

processo de revisão dos Tratados que compõem a realidade da União Europeia; a segunda 

sobre o «carácter da União Europeia»; uma terceira sobre as instituições e o processo deci-

sório da União; uma quarta dedicada aos campos de actividade da União. O essencial da 

investigação encontra-se nas duas primeiras partes, nas quais o autor elabora os conceitos 

que privilegia e identifi ca as realidades europeias cuja relevância é maior no âmbito deste 

estudo, sendo as duas últimas partes mais descritivas e mais limitadas a uma confi rmação 

empírica dos argumentos anteriormente expostos. Ao longo de toda a obra, cada capí-

tulo conclui com um balanço dos dados resultantes da análise, que permitem antecipar 

a conclusão do conjunto, a saber, a defesa de que a União Europeia se trate de um meio-

-termo entre uma organização internacional pura (como a ONU) e um Estado soberano 

(como continuarão a ser, mesmo quando estiver em vigor o Tratado de Lisboa, os seus 

Estados-membros). A esta visão, por oposição aos «federalistas» (defensores da UE como 

* CHC da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
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super-Estado) e aos «soberanistas» (defensores de uma união estritamente internacional 

entre Estados), o autor chama «realismo», sem que isso se confunda com a habitual, cínica, 

acepção do termo. Mas não se encontra aqui o mais relevante argumento deste trabalho.

Na realidade, e como o título desde logo indica, é na defi nição das «dividing lines» que 

se joga a pertinência desta análise – e a infl uência futura do trabalho no domínio dos 

Estudos Europeus (e Relações Internacionais, Ciência Política, Direito, Estudos Regionais, 

etc.) resultará muito provavelmente da receptividade que este conceito vier a conhecer. 

Ciente disso, o autor dedica-lhe um capítulo (o quinto, ainda na primeira Parte). Para nos 

servirmos aqui da síntese desse capítulo apresentada no seu fi nal pelo autor (pp. 59-60, 

as «linhas divisórias» da União Europeia» são de vária ordem: desde logo, as limitações 

às competências da União e a respectiva capacidade de cada Estado bloquear decisões 

ou as regras restritas para revisão dos Tratados; num nível menos perceptível, a articula-

ção necessária entre a prossecução dos objectivos da União e os valores e objectivos de 

cada Estado-membro ou os pormenores que regem o funcionamento das instituições da 

UE, muitas vezes ditados por infl uências exercidas por Estados em função dos seus inte-

resses próprios; por último, as linhas divisórias da UE devem ainda ser conceptualizadas 

em função da história subjacente a princípios e práticas das suas instituições, os quais, 

ainda que sinteticamente formuláveis, envolvem desde sempre intensas discussões sobre 

o seu signifi cado (casos da «primazia» e da «subsidiariedade»). Este é, assim, o critério do 

trabalho, a divisão sistemática das áreas próprias da UE face aos seus Estados-membros, 

pois esse equilíbrio constitui a própria história da integração europeia e, segundo o autor, 

nada no Tratado de Lisboa indica que este venha a constituir alteração de monta quanto 

a isso. Embora por vezes o autor use nações e Estados como sinónimos, esse pormenor 

não objecta (dado o foco da argumentação na relação entre Estados e UE) a que a atenção 

às linhas divisórias se revele um valioso instrumento de análise capaz de romper com os 

impasses criados pelas posições extremadas de federalistas e soberanistas.

Independentemente de se concordar ou não com a leitura do autor do Tratado de 

Lisboa, que se caracteriza por um elogio quase sem reservas do seu texto e pela opinião 

de não constituir nenhuma mudança de fundo nas linhas divisórias entre União e Estados 

(salvo raras e incertas excepções), este é um trabalho de grande utilidade, actualidade e 

qualidade. O Inglês em que está escrito será educativo para os universitários, habituados à 

estropiada língua-franca em que o Inglês académico se tornou, mas em bom rigor trata-se 

de um livro que merece rápida tradução para Português. As pistas de pesquisa e debate 

que nele o estudante e o investigador podem encontrar justifi cam-no e asseguram-lhe, 

com toda a probabilidade, um lugar de destaque na bibliografi a sobre o Tratado de Lisboa, 

que ainda está no seu início.
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Anita Mercier, Guilhermina Suggia: Cellist, 
Aldeshot, Ashgate, 2008

Teresa Cascudo*

A história da interpretação é um campo de investigação que, em grande medida, está 

ainda por desenvolver em Portugal. Esta não é uma lacuna específi ca da musicología 

nacional, visto ser relativamente recente o interesse académico pelo seu estudo fora do 

domínio da pedagogía. Por isso, são particularmente bem-vindos os estudos que, tal 

como este da autoria de Anita Mercier, reivindicam a importância que os intérpretes têm 

na prática musical. Gulhermina Suggia foi um caso excepcional de genialidade musical, 

cujo desenvolvimento artístico foi possível graças ao estimulante meio familiar e social 

que lhe calhou viver. Nascida no Porto em 1885, começou a tocar o violoncelo quando 

apenas tinha 5 anos, apoiada pelo seu pai, também instrumentista. Sendo ainda uma 

criança, integrou-se no meio musical da sua cidade natal, partipando directamente no 

renascimento musical orientado por Bernardo Moreira de Sá, o fundador do Orpheon 

Portuense. O Porto, juntamente com Lisboa, era na altura o centro da actividade dos prin-

cipais instrumentistas profi ssionais, cujas carreiras, no caso dos mais talentosos, sempre 

foram desenvolvidas fora do país. Por um lado, evidenciou-se nesses anos a importância 

das conexões internacionais, e, por outro, a existência de um tecido social no qual se inse-

riu um tipo de prática de iniciativa privada ligada à música instrumental que, entre outras 

características, combinava o amadorismo e o profi ssionalismo. Começou a ser alterada 

apenas a partir de fi nais da década de 30, coincidindo com a implantação da rádio e com 

a intervenção do Estado em matéria cultural. Suggia foi um dos melhores frutos nascidos 

nesse terreno. Encontrou uma rede social que, apesar de minoritária, outorgava ao seu 

talento um valor signifi cativo e, com o seu apoio, conseguiu completar a sua formação 

fora de Portugal, sob a orientação de um dos melhores pedagogos do violoncelo, Julius 

Klengel. O resultado foi uma fulgurante carreira internacional, iniciada quando era ainda 

estudante em Leipzig.

O trabalho de Anita Mercier tem, em primeiro lugar, o enorme mérito de fi xar a biografi a 

da violoncelista, que, até há bem pouco, ainda apresentava questões por esclarecer. Os 

trabalhos anteriores de Fátima Pombo e Anamaría Ferrin, assim como o empenho divul-

* INET-Md – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
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gativo de Virgílio Marques no blogue da Associação Guilhermina Suggia, já tinham trazido 

à luz numerosa informação desconhecida. Mercier, por seu turno, tem conseguido dar um 

passo em frente, ao integrar o seu pormenorizado trabalho sobre as fontes documentais 

numa narrativa fl uida, que aborda as facetas principais da vida da artista. A autora faz isto 

com uma sensibilidade assinalável, descrevendo os detalhes menos agradáveis da sua vida 

íntima de forma inteligente, sempre respetuosa com a sua memória. Mercier não assume 

uma perspectiva abertamente feminista, porém não deixa de reconstruír as difi culdades 

derivadas dos preconceitos de género com as quais Suggia teve de se confrontar durante 

todo o seu percurso vital e artístico. O episódio do seu encontro e convivência posterior 

com o violoncelista Pablo Casals – na opinião da crítica britânica, se ele era o “rei” do vio-

loncelo, ela era a “rainha” – é talvez aquele que ilustra da melhor forma as difi cultades com 

as quais se deparou para conciliar a vida doméstica e a artística. Ambos viveram um amor 

apaixonado que, tal como a citada Anamaría Ferrin tinha mostrado anteriormente, tinha 

sido completamente banido nos estudos biográfi cos dedicados ao instrumentista espa-

nhol. Resulta difícil enquadrar uma personalidade artística brilhante e sedutora como, 

pelos vistos, era a de Suggia nos arquétipos moldados pela nossa cultura patriarcalista. O 

certo é que, apesar de ser mais nova e de ter recebido algumas aulas privadas de Casals 

durante as visitas deste a Portugal antes de ela ter partido para Leipzig, quando se eviden-

ciou que o desenvolvimento a par das carreiras de ambos era impossível, Suggia optou 

pela liberdade. Não devemos esquecer que ela foi uma das pioneiras num instrumento 

musical que, antes dela, era considerado exclusivamente masculino.

Anita Mercier serve-se de uma perspectiva cronológica e explica, com um estilo muito 

ameno, a evolução que levou a menina-prodígio a transformar-se numa das instrumen-

tistas mais respeitadas da primeira metade do século XX. Dá as chaves que permitem 

perceber as razões pelas quais ocupa um lugar secundário na memória dos melómanos. 

Proporciona, além do mais, uma completa visão de conjunto das obras que faziam parte 

do seu repertório e da sua actividade concertística. É apenas de notar a ausência de uma 

análise estilística específi ca dos seus registos sonoros disponíveis, dos quais Mercier pro-

porciona o correspondente catálogo, compreensível, no entanto, num trabalho excelente, 

mas de pendor tradicional.
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Gil, Isabel Capeloa (coord.), Identidade Europeia: 
identidades na Europa, Lisboa, 
Universidade Católica Editora, 2009

Carlos Leone*

Este pequeno volume (160 pp.) reúne as intervenções no colóquio com o mesmo título 

realizado na Faculdade de Ciências Humanas no ano de 2004. O habitual lapso de tempo 

prolongado entre estes encontros e a publicação dos seus resultados resulta, neste caso, 

interessante, atendendo às evoluções que se verifi caram em tantos (todos?) os temas 

propostos pela organização desta conferência internacional e desenvolvidos pelos par-

ticipantes (no caso da intervenção de José Cutileiro, esse lapso é abertamente explorado 

numa nota fi nal à intervenção de 2004, um post scriptum de Abril de 2009).

Na sua estrutura, o volume subdivide-se em quatro secções: a primeira reincide no título 

do conjunto; a segunda é dedicada à «religião e sociedade na Europa»; a terceira trata de 

«memórias da Europa»; e a última oferece «olhares sobre a diversidade europeia» (nesta 

inclui-se o relatório fi nal do encontro). Muito desiguais em extensão e número de textos, 

as secções distinguem-se também (mesmo sobretudo) pela acuidade dos seus respecti-

vos temas. A primeira e a última das quatro secções são pela sua própria defi nição amplas 

e maleáveis; já a segunda e a terceira secções constituem núcleos comparativamente mais 

defi nidos e compreensivos dos seus temas, sem com isso se abdicar de perspectivas diver-

sas. Isto mesmo é uma inevitabilidade em encontros deste tipo, e no texto de apresentação 

do volume a organizadora dá conta das perspectivas diferenciadas e do âmbito extenso 

aqui presentes: «Com enfoques diferenciados, e por vezes confl ituais, as propostas deba-

tem não apenas as formas diversas em que se grafa o conceito Europa e o modo como a 

UE com ela se relaciona, mas evocam igualmente sentidos díspares do próprio conceito 

identidade» (p. 8). Com efeito, e mais do que em torno de questões teóricas (comunita-

rismo, construtivismo, etc.), os textos percorrem com uma fl uidez manifesta a distância 

entre Europa e União Europeia, isto é, exprimem em chaves distintas a reconfi guração em 

curso da identidade europeia numa forma institucional de União Europeia. A identidade, 

e as identidades que a prefi guram, são um problema, tanto prático como teórico, sendo o 

caso europeu único na evolução pacífi ca e progressiva que caracteriza a União.

* CHC da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
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O primeiro conjunto de textos debate a identidade europeia nos termos convencionais: 

o que é? A relação entre a identidade «da» e as identidades «na» Europa, a natureza do 

conceito «Europa», cultural ou geográfi ca, a estratégia da União (mesmo o seu «destino 

estratégico», no dizer de Manuel Braga da Cruz, cf. p. 14); enfi m, os temas são amplos e 

impedem pela sua própria complexidade avanços cognitivos na sua discussão, apesar de 

intervenções de oradores tão qualifi cados como Durão Barroso, Ernâni Lopes e Andreas 

Staab, além do já referido Reitor da Universidade Católica Portuguesa.

Outro tanto pode ser dito da última secção, a qual no entanto se distingue pela originali-

dade que procura ao suscitar a perspectiva externa face à Europa. Mesmo que procurando 

essa perspectiva em europeus momentaneamente ausentes do «seu» continente, como 

nos casos do Embaixador José Cutileiro (à época acabado de voltar ao país, depois de três 

anos nos EUA) e do Almirante Nuno Vieira Matias (em intervenção baseada numa experiên-

cia profi ssional similar), trata-se de uma tentativa válida de romper com a retórica auto-

congratulatória (e a sua gémea autocastigadora). Além destas intervenções, nesta secção 

agrupam-se também a refl exão de Roberto Carneiro sobre diversidade e acolhimento na 

Europa e a intervenção de Peter Preston sobre jornalismo na Europa, bem como o já men-

cionado relatório fi nal do encontro, por Guilherme d’Oliveira Martins.

Já a segunda secção oferece uma refl exão sobre Religião e Sociedade na Europa a 

partir de perspectivas bem distintas. A de D. Manuel Clemente (historiador e Bispo do 

Porto), discorre sobre o tema a partir de instâncias várias, glosando controvérsias mais ou 

menos recentes à data da intervenção. Por outro lado, Christian Lange (deputado federal 

da Alemanha, SPD) discute casos concretos de opções e decisões políticas e jurídicas, de 

modo a enfatizar o pluralismo (aliás presente no título da sua intervenção) característico 

das sociedades modernas, reformadas e abertas. Dois textos aos quais se pode apenas 

lamentar a sua brevidade.

Mas a terceira secção, «memórias da Europa», é aquela que melhor ilustra a capacidade 

de iluminação mútua das intervenções em painéis bem estruturados e com intervenções 

de perfi l contrastante e de nível equivalente. Önay Sözer, integrando a identidade euro-

peia no quadro mais vasto da mundialização; Bernhard Giesen, diferenciando duas abor-

dagens (constitucionalista ou memorialista) à problemática noção de uma identidade 

colectiva europeia; e Frieder Otto Wolf, radicando a identidade europeia numa dimensão 

de memória colectiva que, pela história europeia, é inevitavelmente controversa e tensa. 

Neste último texto pensa-se em perspectivas de uma «fi losofi a política de libertação» 

(p. 100) que evocam Hannah Arendt em Between Past and Future (intencionalmente ou 

não? Arendt não é referida) e escreve-se: «teremos de abordar a questão da identidade 

nos termos da capacidade de acção da “multidão”, dos muitos que devem encontrar a sua 
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coordenação em acções em comum, ainda que dentro da responsabilidade de cada um» 

(p. 101). Perspectivas mais construtivas e consequentes do que a retórica «altermundia-

lista» sobre a multidão e o império, que tanto sucesso editorial e mediático obteve ainda 

recentemente.

Outro tanto se pode afi rmar deste volume, que, apesar de discreto, é bem mais rele-

vante do que muitos encontros em torno deste tema, hoje tão frequente.

Recensões críticas
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Resumos e palavras-chave

Filologia e história do livro
Artur Anselmo

A aliança entre a Filologia e a História do Livro é indiscutível, do ponto de vista metodológico, 
e valiosíssima para a compreensão mesológica de qualquer edição, sendo certo que nenhum 
livro se publica sem estar inscrito numa dada moldura ecológica da cultura. Por isso mesmo, 
ultrapassando os limites próprios da actividade bibliográfi ca, o historiador do livro não pode 
prescindir da leitura dos textos que se escondem sob a opacidade do objecto livro.

Palavras-chave: livro, tipografi a, revisor, fi lologia, texto.

Edição crítica da Écloga Piscatória de Santa Rita Durão (ou um pequeno ensaio fi lológico)
Marcello Moreira

Objetiva-se empreender uma crítica das categorias centrais da fi lologia de tipo lachmanniano, 
amplamente dominante no mundo lusófono. Questiona-se a pertinência histórica do procedi-
mento da restitutio textus, considerado como o fi m a que a crítica textual almeja, independen-
temente das tradições textuais com que o fi lólogo labora. Discute-se, por conseguinte, a his-
toricidade de categorias como “autor”, “originalidade” e “autenticidade”, por exemplo, para que 
se possa realizar uma revisão da fatura de edições ditas críticas, mas que não o são na medida 
em que o espírito verdadeiramente crítico encontra-se delas desvinculado. A crítica da crítica 
textual fundamenta-se em uma sistemática leitura e discussão de escritos historiográfi cos que 
obrigam o fi lólogo a repensar seu campo disciplinar que se propõe ser também ele “histórico”. 

Palavras-chave: crítica textual, lachmannismo, restitutio textus, fi lologia, historiografi a. 
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O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos
Maria Teresa Payan Martins

O Index Auctorum Damnatae Memoriae é, tal como todos os índices de livros proibidos poste-
riores a 1564, herdeiro do índice tridentino. O cotejo estabelecido entre os dois índices ibéricos 
de 1612 e 1624 e o documento apresentado reforçam a ideia de que o índice de 1624 tem sido 
erroneamente apelidado de jesuítico. Esta acusação, nascida da campanha pombalina contra a 
Companhia de Jesus, amplifi cada no século XIX, aceite no século XX e de que ainda se vive no 
século XXI, carece de fundamentação objectiva.

Palavras-chave: Inquisição, censura literária, índices de livros proibidos, jesuítas.

Uma jornada de Lisboa a Roma: leitura e interpretação de um manuscrito setecentista
Maria Luísa Cabral

Ou como um manuscrito do século XVIII, que não mereceu a glória de ser publicado, constitui 
uma fonte documental de indesmentível interesse. Trata-se de um relato de viagem de Lisboa a 
Roma na segunda metade do século XVIII o qual, embora não corresponda à descrição de uma 
peregrinação, revela com clareza questões culturais e religiosas que atormentam o Portugal de 
setecentos. Um diário de viagem que ajuda a compreender, em parte, o rótulo de exótico que a 
Europa iluminada atribuía a Portugal. 
Através de uma leitura atenta, conseguem identifi car-se elos, à primeira vista imperceptíveis, 
valorizando o próprio documento e lançando pistas para situar e compreender fi guras de 
relevo naquele período da história portuguesa. O presente relato, como acontece com a lite-
ratura de viagens em geral, atribui ao leitor a responsabilidade de perscrutar a intenção do 
autor. Discute-se ainda a autoria, origem e fi ns do manuscrito, um conjunto de elementos que 
explicam a importância do mesmo.

Palavras-chave: século XVIII, relato de viagem, frades franciscanos, contactos culturais com 
Itália.

Contributo para o perfi l do público leitor do Real Gabinete Português de Leitura (1837-1847)
Fabiano Cataldo de Azevedo

Resultado de uma pesquisa que teve como objetivo identifi car os critérios que propiciaram a 
política de seleção do acervo do Real Gabinete Português de Leitura e a partir desses, estabe-
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lecer a Política de Seleção que foi praticada pelo Gabinete. Por uma abordagem exploratório-
-descritiva e utilizando características do acervo, esse artigo busca delinear a fi gura do leitor no 
período de 1837-1847. Identifi ca algumas classes de leitores e suas leituras. 

Palavras-chave: Real Gabinete Português de Leitura; Rio de Janeiro; século XIX; emigração por-
tuguesa; leitores; leitura. 

Tipografi a Cácima: a propósito dos cadernos e fascículos que aí se imprimiram 
Patrícia de Jesus Palma

Este artigo pretende dar a conhecer as condições de criação e de produção de um conjunto de 
textos de vanguarda que viriam a constituir-se como marco para a poesia portuguesa do século 
XX: a Poesia 61, impressos e editados numa pequena cidade de província, Faro.
Como são aí editados estes e outros folhetos de autores como António Ramos Rosa, E. M. Melo 
e Castro, Maria Teresa Horta, Casimiro de Brito, Luiza Neto Jorge ou Fiama Hasse Pais Brandão, 
entre outros? Para responder a essa questão, interrogam-se contextos, autores e obras, mas 
também editores, tipógrafos e tipografi as.

Palavras-chave: Algarve, tipografi a, Poesia 61, vanguarda literária.

Boccaccio e Petrarca na pintura exemplar de Botticelli
António Martins Gomes

Assinalando o quinto centenário da morte do pintor Sandro Botticelli (1445-1510), homena-
geia-se aqui a obra deste artista destacado do Renascimento através da relação entre dois 
dos seus mais importantes quadros e textos de dois autores italianos: Nastagio degli Onesti e 
Nascimento de Vénus contêm duas representações da mulher, coincidindo tanto no comporta-
mento que dela espera a sociedade renascentista, como nos modelos medievais de Giovanni 
Boccaccio (1313-1375) e de Francesco Petrarca (1304-1374).
O conjunto pictórico Nastagio degli Onesti, baseado em “A terrível visão” (um dos cem contos 
da obra Decameron, de Boccaccio), pode ser entendido como um veículo de propaganda dou-
trinária ao serviço de uma ideologia feudal, que propõe a submissão do “objecto” feminino ao 
sujeito masculino, ao matrimónio e aos mais elevados interesses oligárquicos.
O Nascimento de Vénus é, muito provavelmente, o quadro mais famoso de Botticelli. Pintado no 
auge da sua carreira, procura transpor o cânone estético da Vénus pagã da Antiguidade para a 
Laura cristã de Petrarca: a mulher, como símbolo da baixa paixão carnal, metamorfoseia-se no 

Resumos e palavras-chave
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mais elevado amor espiritual. Com efeito, a Vénus botticelliana tem a beleza da Laura petrar-
quista, seguindo ainda o cânone provençal para destacar os seus predicados físicos.

Palavras-chave: Botticelli, Boccaccio, Petrarca, Decameron, Canzoniere, Nascimento de Vénus, 
Nastagio degli Onesti.

Da utopia à distopia: a dissolução do espaço público democrático
José Augusto dos Santos Alves

Num tempo em que os média, assoalhados pelas novas tecnologias, começam a deixar de cum-
prir a sua função mediadora e de teatro das operações sociais, tem lógica falar do esgotamento 
da utopia em favor da distopia. Não tem mais sentido abordar a utopia democrática, quando 
o poder apenas pretende garantir o lealismo do cidadão, a fi delidade acéfala no altar do politi-
camente correcto. O sistema categorial que caracterizava o espaço público em parte do século 
XX, espaço simbólico de democracia em acção, perdeu toda a signifi cação. Consumismo, fi deli-
dade do cidadão, desempenho são as noções que agora fazem sentido e ganham signifi cância, 
num mundo que caminha para a insignifi cância.

Palavras-chave: utopia, distopia, espaço público, democracia, média.

Retratos de la reputación nobiliaria en el Portugal de la Restauração: 
La imagen libresca de la familia Sousa 
José Antonio Guillén Berrendero 

O texto analisa a presença da família Sousa na literatura nobiliárquica portuguesa nos anos 
imediatamente posteriores à Restauração. Trata-se de ver a permeabilidade de certos valores 
nobiliárquicos na confi guração da memória de um apelido e a sua implicação com a dimensão 
política da família Sousa. Em Portugal, o peso do genealógico foi um ponto essencial na confi -
guração de uma defi nição-tipo de nobreza. Por isso a proliferação, desde a baixa Idade Média, 
de textos sobre famílias à sombra do Nobiliário do conde D. Pedro foi uma das constantes. Esta 
fecunda e prolífera produção permite-nos perceber as variantes discursivas em torno da honra, 
da virtude e da preeminência nobiliárquica em Portugal e contextualizar a nobreza portuguesa 
no espaço ibérico e europeu, pois comprovamos a presença constante de valores transversais 
a todas as nobrezas católicas do continente. Além disso, a conjuntura de 1640 soma um novo 
elemento de interpretação como é o da ideia de fi delidade ao novo projecto monárquico enca-
beçado pelos Braganças. Partindo da análise das formas do discurso em torno da nobreza, este 
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trabalho de História cultural, e do mesmo modo social, é uma mostra evidente do papel que o 
escrito teve na modernidade no momento de estabelecer formas de comunicação dos valores 
sociais dominantes.

Palavras-chave: nobreza, discurso nobiliárquico, honra, família Sousa, livro de nobreza.

Além das palavras. O novo mundo e o conceito de paraíso
Maria do Rosário Pimentel

Apesar das grandes transformações do conhecimento, o século XVI conservou numerosos pro-
dutos de fantasia que desempenharam uma infl uência considerável sobre os viajantes e nave-
gadores. O encontro com mundos desconhecidos ou pouco conhecidos fez-se muitas vezes 
através de categorias mentais anteriormente estabelecidas. A lenda do Paraíso Terreal continuava 
activa na literatura cristã e teve grande popularidade nessa época. Como fi gura de estilo ou 
como fi rme convicção, os navegadores e os autores descreveram mundos como se fossem jar-
dins edénicos. As imagens transmitidas refl ectem o modo como a estrutura mental e cultural 
dos viajantes fi ltrava as informações recolhidas. Fruto da «utensilagem mental» dos narradores, 
o Paraíso surge como um conceito nostálgico, revelando-se, nas suas diversas representações, 
como um local privilegiado, aprazível, provido de todas as riquezas da criação, de clima ameno 
e terra fértil, sem enfermidades nem tristezas, repleto de aromas, cores e melodias de encantar, 
onde tudo se harmonizava na felicidade e imortalidade dos seres. É a criação de uma maravilha, 
construída fora da realidade que existe «para além das palavras» que lhe dão vida e revelam as 
ansiedades, e as várias maneiras de ver o possível e o impossível. 

Palavras-chave: Paraíso, Brasil, Descobrimentos, literatura da Expansão, América, viagens marí-
timas.

Um Salão Oitocentista. À la recherche d’une voix perdue
Maria Ivone Ornellas de Andrade

A comunicação busca encontrar o que seria o salão literário de Dona Leonor de Almeida, 
Marquesa de Alorna. Nesta revisitação, constatamos a emergência de uma sociabilidade hete-
rossexual onde a conversação se eleva a arte.
Elegemos o Palácio Fronteira como o salão em português. Propomos que o emblemático 
Palácio Fronteira, em São Domingos de Benfi ca, subsuma todos os outros salões que sabemos 
terem existido – sem esquecermos nunca da iniciática função dos outeiros de Chelas. 

Resumos e palavras-chave
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Conhecemos Alcipe romanticamente “épica” cuja vida mergulhada na caótica época de transição 
histórica é evocada pelos mais diversos testemunhos da elite que a frequenta. Contactamo-la 
sobretudo no discurso directo em que a sua palavra poética fala. 
No salão de Benfi ca também se assiste ao declínio do discurso normativo-eclesiástico e se cons-
tata a emergência da afi rmação da mulher enquanto ser de beleza, pensamento, vontade e 
poder. Alcipe não se afi rma apenas enquanto uma culta aglutinadora de gente de espírito da 
sua geração, mas como alguém que, além de ter sabido impor a opinião poética vanguardista 
do seu tempo, possui igualmente ideias políticas próprias e, pese embora os mal-entendidos 
do seu tempo, pretende partilhar da solução dos problemas.  

Palavras-chave: salão, literatura, sociabilidade, mulher, época. 

The Eulogy of Urbanity. A critical perspective intersecting urban planning and philosophy
Paula Cristina Moreira da Silva Pereira e Fernando Manuel Brandão Alves

As transformações a que as cidades estão sujeitas têm suscitado um discurso ambivalente 
sobre a cidade, um discurso que tem desenhado, não raras vezes, os seus limites na própria 
delimitação do espaço físico urbano. No entanto, não devemos esquecer que a revitalização 
da vida comunitária deverá considerar outras dimensões, compreendendo os patrimónios 
político, social, arquitectónico e urbanístico. Acima de tudo, a cidade contemporânea de 
carácter multicultural requer uma renovada urbanidade do pensamento.
Propomos, então, uma abordagem que tentará, pela partilha cruzada da arquitectura, do 
urbanismo e da fi losofi a, superar um entendimento estritamente utilitário da cidade, de modo 
a provocar e informar as novas políticas urbanísticas e os seus modelos de gestão, em ordem à 
civilidade, procurando reforçar o que une os saberes e não o que os separa. 

Palavras-chave: planeamento e fi losofi a, urbanidade, necessidades não-físicas, o sentido de 
lugar.

O Espiritualismo d’A Águia 
Miguel Real

Após a instauração da República em 1910, irrompe uma ideologia nacionalista refundadora 
de Portugal, no sentido de reveladora dos valores clássicos de Portugal, na qual se distinguem 
Teixeira de Pascoaes, lírico e providencialista, messiânico, e António Sardinha, monárquico, 
fundador do movimento do “Integralismo Lusitano”. Este artigo procura analisar estas duas 
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orientações, pondo em evidência o respectivo contexto e intentando uma compreensão dos 
respectivos signifi cados.

Palavras-chave: república, nacionalismo, identidade nacional, providencialismo.

La Femme, le conte de fées, la Ière République au Portugal: Ana de Castro Osório
Fernando Ribeiro

Ana de Castro Osório, ao escrever Uma Lição da História (1909), traduz os saber, sentir e fazer 
literários segundo a sensibilidade feminina, à luz da vontade de consolidar a consciência nacio-
nal (sobremodo da mulher portuguesa nascida aristocrata ou burguesa). Ao analisar a narra-
tiva, refl ecte-se, no presente artigo, sobre a alegoria como estratégia literária mais adequada 
para promover pela instrução nacional a implantação da república – objectivo tão imperioso 
quanto o momento económico e político, carente de acção reformadora, assim o exigia, sem 
dispensar quer a aristocracia, quer a burguesia.

Palavras-chave: mulher, aristocracia-burguesia, conto maravilhoso (Irmãos Grimm), alegoria/ 
pré-I República; economia/consciência republicanista.

A felicidade impossível
Maria Luísa Couto Soares

O objectivo deste artigo é a exploraçãoo de duas perspectivas contrastantes das teses de 
Leibniz sobre a Vida Feliz: numa, a felicidade depende da razão iluminada e da compreensão. 
A razão e a sabedoria são os verdadeiros fundamentos da felicidade, e se alcançarmos essa 
“Ciência da felicidade”, encontrá-la-emos, sem qualquer dúvida. A outra perspectiva apresenta-
nos a fi nitude humana, a confusão que rege muitas vezes a própria vida, a fraqueza da vontade 
e os limites da razão, como obstáculos para a felicidade e a tranquilidade. Efectivamente, a 
verdadeira felicidade só se pode encontrar na “delectatio in felicitate alterius”, em suma, no amor 
a Deus. Estas diferentes perspectivas podem entender-se como o contraste entre uma felicidade 
ideal que todo o homem deseja e a realidade da condição humana e da sua indigência.

Palavras-chave: Leibniz, Vida Feliz, razão, virtudes, paixões, fi nitude humana.
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Abstracts and keywords

Philology and the History of the Book
Artur Anselmo

The alliance between Philology and the History of the Book is unquestionable, from a method-
ological point of view, and very rich in order of a comprehensive understanding of any edition, 
being certain that no book is published without a cultural ecological frame. Therefore, beyond 
the strict limits of the bibliographical activity, the historian of the book cannot do without the 
reading of the texts that are hidden under the opacity of the book as an object.

Keywords: book, typography, editor, philology, text.

Edição crítica da Écloga Piscatória de Santa Rita Durão (ou um pequeno ensaio fi lológico)
Marcello Moreira

This paper intends to criticize the central categories of the lachmanian philology, still strongly 
dominant in the Portuguese-speaking world. It questions the historical relevance of the resti-
tutio textus procedure, for many considered the main goal of textual analysis, notwithstanding 
textual traditions that the philologist has to work with. Categories as “author”, “originality” e 
“authenticity”, are discussed from a historical point of view, in order to propose a reconsidera-
tion of the claims of a certain kind of supposed critical editions, voided of critical spirit, editions 
which, as it is made clear, is far from being critical. The critique of textual critique depends on 
a systematic reading and discussion of writings on historiography that leads the philologist to 
the need of rethinking his own disciplinary fi eld insofar as it is supposed to be as «historic» as 
everything else.

Keywords: textual critique, lachmannism, restitutio textus, philology, historiography.
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O Índice Inquisitorial de 1624 à luz de novos documentos
Maria Teresa Payan Martins

The Index Auctorum Damnatae Memoriae is, as all the index of forbidden books printed after 
1564, heir of the tridentine index. The collation between the two iberian index of 1612 and 1624 
and the document shown, reinforce the idea that the Index Auctorum Damnatae Memoriae has 
been wrongly called jesuitical. This accusation, born during the pombaline campaign against 
the jesuits, ampyfi ed in the 19th century, accepted in the 20th century and still present in the 
21th century, lacks real confi rmation.

Keywords: Inquisition, literary censorship, Index of forbidden books, Jesuits.

Uma jornada de Lisboa a Roma: leitura e interpretação de um manuscrito setecentista
Maria Luísa Cabral

Or, how an eighteenth century manuscript which has not deserved the glory to be published 
becomes an historical source of undeceivable interest. The document in hand describes a jour-
ney from Lisbon to Rome in the second half of the eighteenth century, and though it does not 
correspond to the description of a pilgrimage, it clearly denotes cultural and religious issues 
which were tormenting Portugal at the time. A journey diary which partially helps to unders-
tand the label given by enlightened Europe to Portugal as an exotic country. Through a care-
ful reading, one is able to identify links at fi rst sight imperceptible ones which highlight the 
document’s meaning while, at the same time, suggest the path to place, and understand a few 
fi rst line characters for that period of Portuguese history. The current diary, as it happens with 
other similar literature, calls for the reader’s responsibility to grasp the author’s intention. In the 
paper, it will also be discussed the manuscript authorship, origin and aims, data which altoge-
ther underline its relevance.

Keywords: Eighteenth century, journey diary, Franciscan friars; cultural contacts with Italy.

Contributo para o perfi l do público leitor do Real Gabinete Português de Leitura (1837-
1847)
Fabiano Cataldo de Azevedo

Result of research that had as objective to identify the criteria of the policies of selection at 
Real Gabinete Português de Leitura and establish the policies that was practiced. Using an 
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exploratory-descriptive boarding and using characteristic of the collection, this article searchs 
to delineate the fi gure of the reader in the period of 1837-1847. Identifi es some classes of rea-
ders and their readings. 

Keywords: Real Gabinete Português de Leitura; Rio de Janeiro; XIX century, portuguese emigra-
tion; readers; reading. 

Cácima Typography: about the Cadernos and the sheets published there
Patrícia de Jesus Palma

This paper intends to acknowledge the conditions of creation and production of a set of van-
guard texts that would become a milestone for Portuguese poetry of the twentieth century: 
Poesia 61, printed and published in a provincial small town: Faro.
How come theses and other texts were published there, concerning authors such as António 
Ramos Rosa, E. M. Melo e Castro, Maria Teresa Horta, Casimiro de Brito, Luiza Neto Jorge or 
Fiama Hasse Pais Brandão, among many others? To answer to this question, we question con-
texts, writers and literary works, but also publishers, printers and typographies.

Keywords: Algarve, typography, Poesia 61, literary vanguard.

Boccaccio e Petrarca na pintura exemplar de Botticelli
António Martins Gomes

Commemorating the fi fth centenary of the painter Sandro Botticelli’s death (1445-1510), we 
pay homage to the work of this renowned Renaissance artist through the relationship between 
two of his well-known paintings and the texts of two Italian authors: Nastagio degli Onesti and 
The Birth of Venus exhibit two representations of woman coinciding both in the behavior the 
Renaissance society expects from her and in Giovanni Boccaccio’s (1313-1375) or Francesco 
Petrarch’s (1304-1374) medieval models.
The pictorial set Nastagio degli Onesti, based upon “The terrible vision” (one of the hundred 
short stories of Boccaccio´s Decameron), may be understood as a means of a doctrinarian 
propaganda in accordance with a feudal ideology, that purposes the submission of the female 
“object” to the male subject, to marriage and to the highest oligarchic interests.
The Birth of Venus is, most likely, Botticelli’s masterpiece. Painted at the height of his career, it 
tries to transpose the aesthetic canon of the Classic world’s pagan Venus to a Christian Laura: 
woman, as an icon of low and carnal passion, becomes the most higher and spiritual love. As a 
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matter of fact, the beauty of the Botticellian Venus is identifi ed with the Petrarchan Laura, com-
plying also with the Provencal standards to emphasize the corporeal attributes.

Keywords: Botticelli, Boccaccio, Petrarch, Decameron, Canzoniere, The Birth of Venus, Nastagio 
of the Onesti.

Da utopia à distopia: a dissolução do espaço público democrático
José Augusto dos Santos Alves

In a time where media are infi ltrated by new technologies, when they start to not fulfi l its 
mediating function and the social operation’s theatre, it is logical to speak of the exhaustion of 
the utopia in favour of the dystopia. It does not make any more sense to approach the demo-
cratic utopia, when the power only intends to guarantee the citizen’s loyalty, the acephalous 
fi delity in the altar of politically correct. The categorical system that characterized the public 
space in part of the century XX, symbolic space of democracy in action, lost all the signifi cance. 
Consumerism, the citizen’s loyalty, and performance, are the slight knowledge that now make 
sense and gain signifi cance, in a world that moves toward insignifi cance.

Keywords: utopia, dystopia, public space, democracy, media.

Retratos de la reputación nobiliaria en el Portugal de la Restauração: 
La imagen libresca de la familia Sousa 
José Antonio Guillén Berrendero 

This article analyses the presence of the Sousa family in the nobiliarian Portuguese literature just 
after the Restauração. It tries to show the permeability of some nobiliarian values in the  confi gura-
tion of the memory of a family name and its implication with the political dimension of the Sousa 
family. In Portugal, the relevance of the genealogical was crucial in the shape of the defi nition of 
nobility, because after the Late Middle Ages there were a lot of manuscripts, books,... talking about 
families histories, following the ideas described in the Nobiliario del conde D. Pedro. This prolifi c 
production allows us to perceive the diverses variants concerning concepts as personal honour, 
virtue and nobiliarian pre-eminence in Portugal. Even, we could situate the Portuguese nobility 
in the Iberian and European space, due we can prove the constant presence of those concepts in 
every catholic nobility of the continent in those centuries. Besides, the 1640 situation added a new 
element of interpretation as the idea of fi delity to the new monarchical project of the Braganças. 
Due to this, this article of cultural and social history, starting with the analysis of the diff erent ways 
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of interpreting the discourse over the nobility, tries to show the relevance that the written ideas 
had in the early modern history for communicate the ruling social values of the moment.

Keywords: nobility, nobiliarian discourse, personal honour, Sousa family, nobility books.

Além das palavras. O novo mundo e o conceito de paraíso
Maria do Rosário Pimentel

In spite of the advancement in learning, the 16 th century preserved many fantasy products 
that played a considerable infl uence in the minds of sailors and navigators. The contact with 
previously unknown countries and societies was frequently controlled by the mental categories 
previously established. The legend of earthly paradise, active in Christian literature played an 
important role. Either as fi gure of speech or fi rm believe, sailors and writers described the new 
worlds as edenic gardens. The images transmitted reveal the how mental and cultural structure 
of sailors fi ltered the information. Therefore, paradise is displayed as a nostalgic concept, reveal-
ing itself, in the diverse descriptions as a privileged place, fertile and with tempered weather, 
devoid of sicknesses or sorrows, inhabited by happy and immortal beings. These places are the 
construction of a fantasy build outside the reality that goes beyond words, revealing the anxie-
ties but also the diverse conceptions of both the possible and the impossible.

Keywords: Paradise, Brazil, Discoveries, 16th century literature, America, sea travels.

A Nineteenth Century Salon. À la recherche d’une voix perdue
Maria Ivone Ornellas de Andrade

The purpose of this lecture is fi nding what the literary salon of Dona Leonor de Almeida, 
Marquesa de Alorna, would be. In this revisitation, we encounter the emergence of a heterose-
xual sociability where conversation is elevated to an art form. 
We elect the Fronteira Palace as the Portuguese salon. We propose that the emblematic 
Fronteira Palace, in São Domingos de Benfi ca, subsumes all known existing salons – never for-
getting the initiatic role of the Chelas’ outeiros. 
We meet the romantically “epic” Alcipe, whose life, submerged in the chaotic historical transi-
tion period, is evoked by the various testimonies of the elite which frequents it. Most of all, we 
come into contact with her by means of direct speech in which her poetic word speaks.   
The decline of the normative-ecclesiastic speech and the emergence of the affi  rmation of 
woman as a being of beauty, thought, will and power can also be observed in Benfi ca’s salon. 

Abstracts and keywords

cultura 28.indd   315 29-03-2012   08:55:17



316 | Cultura 28

Alcipe does not assert herself solely as an educated unifi er of the spirited people of her genera-
tion but also as someone who manages to impose the vanguardist poetic opinion of her time, 
has individual political ideas and, despite the misunderstandings of the time, intends to take 
part in the solution of problems. 

Keywords: salon, literature, sociability, woman, period.

The Eulogy of Urbanity. A critical perspective intersecting urban planning and philosophy
Paula Cristina Moreira da Silva Pereira
Fernando Manuel Brandão Alves

The development of cities has led to an ambivalent discourse that has none too often drawn its 
boundaries from the very delimitation of urban physical space. However, in view of the revitali-
zation of community life, other dimensions, such as the political, social, architectural and urban 
heritages, should be considered as well. Furthermore, the contemporary city with its multicul-
tural character requires a renewed urbanity of thought.
With this in mind, this paper proposes an approach that goes beyond a strictly utilitarian under-
standing of the city, by intersecting insights from architecture, urbanism and philosophy. It is 
intended to provoke and to inform new urban policies and their management models, with a 
view to achieving true civility, and to highlight what unites these spheres of knowledge rather 
than what separates them.

Keywords: planning & philosophy, urbanity, non-physical needs, the meaning of space.

 
O Espiritualismo d’A Águia 
Miguel Real

After the establishment of the Republic in 1910, arouses a nationalist ideology revealing 
the classical values of Portugal, in which two main paths must be distinguished: on one 
side, Teixeira de Pascoaes, lyrical and providentialistic, messianic, and, on the other, António 
Sardinha, monarchical, founder of the movement of “Lusitanian Integralism.” This paper aims 
at an analysis of such proposals, revealing the particular contexts of their emergence and the 
meaning of their conceptions. 

Keywords: republic, nationalism, national identity, providentialism.
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La Femme, le conte de fées, la Ière République au Portugal: Ana de Castro Osório
Fernando Ribeiro

In Uma Lição da História – A History’s Lesson (1909) –, Ana de Castro Osório adapts the literary 
knowledge, feeling and know how developed by women’s sensibility to the  will of strengthen-
ing the national political conscience – a specially vital must for the aristocracy’s (or middle-class’) 
members whose support was so important to gain during the foundation of the Portuguese 
Republic (1910). Along the short-story analysis it will be shown how this republican writer takes 
advantages of allegory and literary strategy used by the Grimm Brothers to promote the role 
national education could play  – specially among and by women – during this period of imperi-
ous political and economic reform. 

Keywords: woman, aristocracy-bourgeoisie, fairy tale (Märchen-Brüder Grimm), allegory, foun-
dation of Portugal’s I Republic: its economy, the formation of a republican conscience.

A felicidade impossível
Maria Luísa Couto Soares

The purpose of this paper is to explore two distinct perspectives of Leibniz’s views on Happiness: 
in one, happiness depends on illuminated reason and   understanding. Reason and wisdom are 
the real grounds for a happy life. If we achieve the “Science of Happiness”, we will undoubtedly 
fi nd happiness. The other view presents us with human fi nitude, the confusion of our way of 
life, the weakness of the will and the limits of reason as obstacles to happiness and tranquility. 
In eff ect, true happiness can be found only in “delectatio in felicitate alterius”, in the love of God. 
These diff erent views can be understood as the contrast between an ideal happiness, desired 
by all men, and the reality of the human condition and its indigence.

Keywords: Leibniz, happiness, reason, virtues, passions, human fi nitude.
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