
ORAÇÃO POSTULATÓRIA 

Magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa, 

Ex."° Senhor Representante de Sua Excelência o Presidente 
da República, 

Ex.™° Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército, 

Ex.™° Senhor Chefe do Estado-Maior da Marinha, 

Ex.""" Senhor Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

«Formado pela agregação em Filosofia (...) e ainda mais 
pela guerra e pelo seu pragmatismo»: assim se apresenta 
a si próprio Gilbert Durand no seu «curricuium vitae». Pala
vras que poderão soar como artifício puramente «poético», 
ou pelo menos «literário», a quem se ficar por elas; a quem 
não as integrar no discurso científico de um homem para 
o qual todo o reducionismo é insensato, e que, por isso mesmo, 
se mostra saudavelmente incapaz de divorciar a racionalidade 
(da filosofia) e a sensibilidade dorida (da guerra); a quem, 
afinal, o não entenda, e assim se desentenda de um dos mais 
brilhantes espíritos do nosso Século. 

Penso que, ao postular aqui, em nome do Conselho Cien
tífico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas a que 
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presido e no meu próprio, a outorga do título de Doutor 
«honoris causa» ao Professor Gilbert Durand, me não limito 
a solicitar a Vossa Magnificência, Senhor Reitor, a atribuição 
de uma honra acadêmica a um intelectual de raro prestígio; 
julgo, com fundadas razões, solicitar igualmente à nossa Uni
versidade que, ao honrar assim este Professor, nesse mesmo 
acto se honre e dignifique afinal a si própria. Porque, ao 
acolhermos Gilbert Durand no nosso colégio doutorai, fica o 
mesmo enriquecido, científica e também humanamente. 

Formado pela filosofia e ainda mais pelo pragmatismo 
da guerra. Galardoado duas vezes pela Academia Francesa, 
várias vezes condecorado por missões militares. Agregado em 
filosofia em 1947; preso pela Gestapo em Janeiro de 1944, 
em penosa detenção que durou oito meses de tortura das 
quais sofre ainda hoje os efeitos. A filosofia pensada e a 
guerra sofrida: onde está cada uma delas na obra de Gilbert 
Durand? Onde podemos isolar aluguma delas na esmagadora 
produção literária que até hoje nos ofereceu? Na maior parte 
dos seus textos não as encontraremos talvez tematizadas. Aí, 
a diversidade impera; porque, ao contactarmos o seu «curri
cuium», fica-nos uma impressão primeira de falta de unidade 
temática. Partido do terreno da filosofia, este Mestre viria 
afinal a ser professor catedrático e, mais tarde, «emérito» 
de Sociologia e de Antropologia Cultural na Faculdade de 
Letras e Ciências Humanas de Grenoble; viria a fundar o 
Centro de Investigação sobre o Imaginário; a desempenhar 
as funções de Vice-Presidente do Conselho Francês de Inves
tigação e de Estudos sobre Comunicação e Informação; a ser 
membro da Comissão Nacional dos Museus de França; co-fun-
dador dos Cahiers Internationaux de Symbolisme; membro 
do Comitê Consultivo Internacional da Rivista Internaziondle 
di Archittetura 'Psicon; membro do Conselho de Redacção 
dos «Cahiers de FHermétisme». Escrevendo também sobre os 
mestres de quem, nas suas próprias palavras, gosta de se 
reclamar: um Gaston Bachelard, um Roger Bastido, um Jung, 
um Mircea Eliade, um Henry Corbin, e t c , Gilbert Durand 
oferece-nos igualmente obras sobre pintura e ópera; sobre 
as figuras míticas e a criação literária; sobre as tradições 
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filosóficas e as religiões; sobre a história e os momentos cul
turais; sobre a epistemologia contemporânea. 

A unidade, assim aparentemente ausente, encontra-se pre
sente, desde logo, no método inovador do seu trabalho teórico, 
cujo travejamento é a mitocrítica (aplicada a textos, obras etc.) 
e a mitoanálise (aplicada a qualquer segmento cultural com
plexo). 

Tal método sustenta as suas inovações téticas, entre as 
quais uma teoria unitária da antropologia, em que todo o 
reducionismo se ausenta, e cujo princípio é o conteúdo geral 
do imaginário humano, imaginário esse que surge como a 
«ratio» fundante das próprias estruturas lógicas; ou seja, 
a defesa de uma razão que se não esgota na faculdade inte-
lectiva, que antes privilegia o imaginário, perspectivado este 
como o conjunto de três estruturas figurativas irredutíveis: 
a estrutura heróica, correspondente ao regime diurno da 
imagem; a estrutura mítica, correspondente ao regime noc-
turno; a estrutura sintética, ao regime sintético. 

Outra tese fundamental, em Gilbert Durand, é a concepção 
segundo a qual, no processo temporal, toda a cultura de um 
dado grupo humano passa por fases em número limitado e, 
portanto, repetitivas, os «bassins sémantiques», com a duração 
de 120 a 150 anos. 

Magnífico Reitor: 

Para quem, como eu próprio, se iniciou nos bancos esco
lares da filosofia e desta se desencantou quando divorciada 
do real humano e fechada nos sistemas de compêndio; para 
quem, como eu mesmo, ainda não desesperou de a redescobrir 
fecunda, se reencontrada com o homem individual e concreto, 
de carne e de osso, de sangue e de nervos, e de espírito; para 
quem, como eu, continua afinal apaixonado por ela; o pensa
mento de Gilbert Durand surge como um diferente respirar 
humano, precisamente porque nos recria o encanto, agora 
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novo, por um homem visto de uma perspectiva inovadora, 
por muito que tenha de discutível (ou talvez por isso mesmo). 
Tenho para mim que a filosofia não pode reivindicar já o 
estatuto de ciência suprema, reduzindo as ciências a uma 
função exclusivamente ancilar. E que, ao dispensar-se a si 
própria de semelhante estatuto, pode então, por paradoxal 
que tal pareça, manifestar-se como imprescindível para toda 
a ciência. O que Gilbert Durand nos propõe é uma nova 
epistemê, fundada num método próprio. O que ele nos faz ver 
é como o pensar filosófico é tanto mais importante quanto 
menos se encantar de si. Quanto menos o laboratório do filó
sofo for o gabinete das idéias nele fechadas, nele por isso 
estéreis, avessos os profissionais da filosofia à intromissão, 
por eles considerada abusiva, de outros domínios científicos 
sem os quais a filosofia não pode viver (uma história das 
idéias, das mentalidades, das sensibilidades, por exemplo) — 
quanto menos isso suceder, tanto mais a filosofia oferecerá 
os seus frutos, não só ao intelectual, mas também ao «homem 
da rua». É que, partido do campo da filosofia, Gilbert Durand 
não é já um «filósofo puro de oficina teórica». Mas é afinal 
a própria filosofia que sai enriquecida, ao integrar as suas 
novas perspectivas antropológicas. Porque se achará assim 
restituída à fonte originária de onde brotou, à reflexão pri
meira sobre o homem não reduzido a «animal pensante» 
segundo categorias apenas lógicas, porque a própria lógica 
tem um fundamento outro. 

Ao transcender o domínio da filosofia, Gilbert Durand 
não a anulou no seu tão fecundo pensar. Antes a reassumiu 
enriquecida numa perspectiva nova, qual a da sua reflexão 
englobante sobre o homem. Ao reencontrar o homem, a filo
sofia é assim restituída a si mesma. 

Na sua intensa colaboração com o Estrangeiro, Gilbert 
Durand não esqueceu Portugal. Há quem, na U. N. L., se 
orgulhe legitimamente em ser seu discípulo. Também entre 
nós fez escola. E também entre nós se alegra ele em trabalhar. 
A F. C. S. H. deve-lhe muito; e muito dele continua a esperar. 
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Magnífico Reitor: 

Afirmei que, ao conceder o título de Doutor «honoris 
causa» ao Professor Gilbert Durand, a nossa Universidade 
se honra assim a si. É importante que este acto acadêmico 
ocorra precisamente agora, quando a Universidade portuguesa 
passa por uma crise positiva, qual a da invenção da sua auto
nomia; quando a Universidade Nova de Lisboa, em fase de 
elaboração dos seus Estatutos, tem a oportunidade única 
de se reinventar na sua novidade. 

Tive o gosto, que nunca esquecerei, de há oito anos 
colaborar estreitamente com o então Vice-Reitor Esperança 
Pina na preparação dos textos legais que viriam a reger a 
nossa Universidade após o regime de instalação. Vivemos mo
mentos de intensa fraternidade acadêmica e humana. Vivemos, 
ao longo de muitos meses, a Amizade que infelizmente se 
ausenta tantas vezes da convivência universitária. Tenho por 
V. Ex.*, Magnífico Reitor, uma profunda estima, que sempre 
foi subsistindo mesmo quando não comungámos das mesmas 
idéias quanto ao que deve ser estruturalmente a Universidade 
a que ambos pertencemos. Subsiste sempre o que sempre nos 
tem unido: uma dedicação empenhada à Universidade, um 
amor sem limites à Universidade Nova de Lisboa. 

Neste momento em que postulo a concessão de um título 
acadêmico ao Prof. Gilbert Durand, alegro-me ao constatar 
a vitalidade desta Universidade, e idêntica vitalidade da Facul
dade de Ciências Sociais e Humanas. Vitalidade essa que se 
manifesta agora mesmo, quando a Universidade prepara os 
seus Estatutos. E que se tornará ainda mais patente quando 
os mesmos Estatutos vierem a consagrar, segundo espero, 
aquilo que decorre da posição já assumida pelo Conselho 
Científico a que me orgulho de presidir: a plena participação 
de todos nós na definição dos rumos desta que é a nossa 
Universidade. E a igualmente plena participação do Conselho 
Científico nos órgãos de gestão da Universidade. 
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Magnífico Reitor: 

Disse, no início desta oração postulatória, que não é sim
ples artifício literário a afirmação de Gilbert Durand, segundo 
a qual deve a sua formação à filosofia e à guerra. É que existe, 
entre os homens da filosofia e os homens de armas, um ponto 
de profunda comunhão: uns e outros lutam pela defesa de 
idéias. Mas, enquanto os homens da filosofia as defendem 
no papel em que escrevem, os homens de armas são capazes 
de verter por elas o seu próprio sangue. Gilbert Durand viveu 
a angústia do pensar teórico e a prática dorida da guerra. 
Defendeu idéias inovadoras e defendeu sofridamente a liber
dade. Talvez haja descoberto no cárcere e na terra embebida 
de sangue aquilo que, na sua produção literária, nos veio dizer 
ser o que de verdadeiramente humano há no homem. 

Magnífico Reitor: 

Na minha qualidade de Presidente do Conselho Científico 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e outrotanto em 
nome próprio, solicito a Vossa Excelência a outorga do título 
de Doutor «honoris causa» ao Prof. Doutor Gilbert Durand. 

João Morais Barbosa 
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