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Apresentação da Cátedra 
Humanismo Latino

É óbvio que se este Colóquio marca a inauguração da
CÁTEDRA HUMANISMO LATINO em Portugal, a sua apre-
sentação é essencialmente um projecto a desenvolver com
a participação e cumplicidade dos presentes e de tantos
outros que, esperamos, se juntarão ao nosso plano, aper-
feiçoando-o, desenvolvendo-o, de modo a torná-lo também
seu. A Cátedra filia-se na Fondazione Cassamarca, sediada
em Treviso e ligada a um dos maiores bancos italianos. Esta
Fundação investe todos os seus lucros em acções em prol
da cultura humanista e do resgate da memória histórica.
Nessa perspectiva desde o seu início tem realizado uma
actuante presença no campo da pesquisa sobre a história e
a influência do humanismo latino no mundo, enfatizando e
pondo em contacto as diversíssimas culturas com compo-
nentes e valores de raiz latina, que vão desde a Europa à
América latina, à África, enfim a todo o mundo onde emi-
grações latinas se fixaram. 

Daí toda uma acção que se desenvolve num intenso iti-
nerário de congressos internacionais sobre a temática,
assim como através do financiamento de cátedras de pes-
quisa que possibilitam a reflexão, o estudo e a promoção
dos princípios e valores do Humanismo Latino.

Nos últimos cinco anos a Fundação promoveu congres-
sos em variadas áreas do planeta, entre os quais: em 1997
em Treviso (Itália), em 1998 em Craiova (Roménia),
Rapperswil (Suíça), Toulouse (França); em 1999 em Manila
(Filipinas), S. Paulo (Brasil) e Constança (Roménia); em
2000 na Praia (Cabo Verde), Basileia (Suiça), Nova Iorque
(E.U.A.) e Bucarest (Roménia); em 2001 em Huatusco
(México), Liège (Bélgica), Belo Horizonte (Brasil) e Munique
(Alemanha); em 2002 em Londres, Porto, Timisoara
(Roménia), Treviso (Itália), Leopoli (Ucraina), Alcalá
(Espanha).
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As cátedras universitárias são actualmente mais de trin-
ta com sedes em universidades da Austrália, Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Suíça e agora Portugal.
Neste momento estão projectadas novas cátedras para o
Chile, México, Peru e Roménia.

De notar que para a Fondazione Cassamarca o papel
das universidades como alfobres de cultura é uma realida-
de, pelo que as considera os agentes correctos para a rea-
lização destes objectivos.

Como tem insistido ao longo destes últimos anos o
Avvocato Onorevole Dino De Poli, Presidente da Fundação:
“É necessário que as sociedades voltem a dialogar entre si.
A acção dos Estados, embora necessária porque a História
não inclui nenhuma experiência fora duma organização
estatal, é, todavia, lenta, frequentemente contraditória, dá
um passo à frente e três para trás. Se não retomarmos o diá-
logo entre as sociedades dando a primazia à cultura, não
haverá nem paz interna nem paz internacional. Isto porque
a cultura ensina a paciência no viver em comunidade, e a
paciência construtiva, que busca sempre a verdade na
liberdade, ultrapassa a simples tolerância. A tolerância
aceita uma espécie de neutralidade, entre várias verdades,
entre várias filosofias e não se imiscui. A paciência, ao
invés, é, sempre, a busca de elementos de ligação, de sín-
tese. E, se é impossível construir sínteses gerais para a
variedade que é expressa pela liberdade humana, pode-
mos partir de verdades parciais, que são necessárias para
que a convivência expresse aqueles valores fortes da
Humanidade que são próprios do ser humano. Neste âmbi-
to, salientamos o valor das Universidades Pensamos na
função que – depois da dissolução do Império Romano e da
invasão dos bárbaros – tiveram as Universidades e os mos-
teiros na Idade Média, como elemento de conservação e
salvaguarda da cultura. Gostaríamos de pensar numa
Universidade que volte a falar à sociedade, que não seja
apenas um lugar de erudição, um local de produção de
diplomas, títulos formais que sirvam para a inserção na vida
social, mas uma Universidade que recolhe valores e os pro-
jecta na sociedade. Isto parece-nos muito importante. Daí,
porque, seguindo a via do Humanismo Latino, entendemos
que esta busca de cultura se pode concretizar através dos
valores que os docentes universitários expressam.”

Perante esta perspectiva de Universidade, quase uma
utopia para os tempos que correm, mas como a utopia
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ainda é o respirar da esperança, agarramos esta con-
cepção, tanto mais significativa quanto provém de alguém
do meio financeiro, para aceitarmos responsavelmente o
desafio e embarcarmos nos diferentes navios das Ciências
Humanas, de molde a avançarmos cada vez mais na aven-
tura que é sempre a reflexão rigorosa, crítica e interdiscipli-
nar sobre o Homem.

É óbvio que para além da sua complexidade intrínseca,
os estudos sobre o Homem defrontam-se também com toda
uma miríade de variáveis a ter em consideração, desde o
tempo, o espaço, as relações com o(s) outro(s) e com a
natureza, enfim, inúmeras conjunturas que determinam pro-
blemas e soluções ou pelo menos tentativas específicas,
pelo que permanências e mudanças, culturas e mentalida-
des, entre muitas outras facetas nem sequer são passíveis
de quantificação, num universo onde, desde há alguns
séculos se pretende que tudo é mensurável.

Daí, que num mundo em constante mudança, haja a
tendência, sobretudo em épocas de crise, e todas as épo-
cas têm sempre a sua crise, para nos agarrarmos ao que
parece mais ou menos estável, nomeadamente os chama-
dos “valores” que sustentam e justificam determinada
maneira de pensar, sentir e estar.

Assim, os valores do denominado Humanismo Latino,
enriquecido pelos encontros e desencontros com outras
culturas e outros Humanismos, têm demonstrado ao longo
dos séculos serem suficientemente sólidos para não só ser-
virem de suporte à essencial manutenção da dignidade do
indivíduo, como ainda poderem constituir-se numa base
firme, tão urgente para a convivência pacífica entre os indi-
víduos, as sociedades, as culturas, as mentalidades.

Importa avaliar o contributo do Humanismo Latino, nas
suas várias facetas, entendidas como as diferentes “nuan-
ces” que foi adquirindo, de modo a constituir-se hoje, sem
dúvida, uma plataforma que salvaguarda a concepção de
homem como pessoa e na sua projecção social, entendida
como comunidade, como elemento de solidariedade, como
tutela das faixas mais frágeis, como expressão completa do
viver humano.

Ele pode ser o garante, o sustentáculo para o enfrentar
de novos desafios, como a globalização, a mundialização,
já que na sua essência apenas o elemento humano em toda
a sua plenitude é susceptível de proporcionar um relacio-
namento mais forte e fecundo entre os povos.



Esta uma das conclusões do congresso mundial realiza-
do pela Fundação Cassamarca em 2000 em Nova Iorque,
sob o tema “Globalização e Humanismo Latino”, onde se
destacou ainda o realce dado ao humanismo cristão, exac-
tamente como a solução mais adequada e profícua para a
realização individual e colectiva.

“Amar o próximo como a si mesmo”, em nosso entender,
resolve definitivamente o principal problema do Humanismo,
que, como dizia o grande poeta e humanista africano,
Léopold Senghor, consiste em “encontrar as raízes da pró-
pria cultura para conhecer o outro e enriquecer-se através
da troca das nossas diversidades”. Esta confiança de que é
possível construir uma sociedade melhor, leva-nos a acredi-
tar no humanismo latino como utopia necessária, para poder
promover referências éticas, o diálogo entre religiões e a
aproximação entre Oriente e Ocidente, considerando, como
diz o Professor Manuel Augusto Rodrigues, que “afinal as
culturas e religiões possuem autênticos tesouros que impor-
ta explorar e compreender devidamente”.

È precisamente este o mote que presidiu ao projecto da
Cátedra Humanismo Latino.

A CÁTEDRA HUMANISMO LATINO é uma associação
virada para o ensino e investigação , constituiu-se por escri-
tura pública a 4 de Dezembro de 2001 e tem a sua sede na
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Trata-se
duma instituição de direito privado, dirigida a todo o país e
aberta à cooperação com todos os espaços de língua por-
tuguesa.

Como vimos, esta cátedra integra-se na rede internacio-
nal de instituições congéneres espalhadas pelo mundo,
criadas por iniciativa e apoio da Fondazione Cassamarca,
todas com o objectivo de pensar o Humanismo latino nas
suas múltiplas facetas, nomeadamente na sua relação com
outras culturas. 

Por isso mesmo escolhemos Damião de Góis, como
patrono da Cátedra, alguém que não foi só cidadão do
mundo, diplomata, historiador, humanista, defensor da
genuinidade de outras culturas e duma espiritualidade
intrínseca para além de quaisquer formalismos culturais,
como o demonstra a sua “Fides Religio Moresque
Aethiopum”. Foi também um homem incómodo numa época
de mundialização ao dar a primazia aos valores humanistas
em função do economicismo de então.

Como sócios fundadores da Cátedra, o Professor
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Manuel Augusto Rodrigues, o Professor Carlos Pimenta e eu
própria, pretendemos ter sempre essa incomodidade den-
tro de nós, mas esperamos neste longo caminho a percor-
rer, não sofrer as agruras da censura inquisitorial dos mais
inflexíveis, mas sim contar desde já com a participação de
todos os humanistas presentes e de muitos outros, que,
estamos certos, se nos juntarão.
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A Universidade de Coimbra 
centro irradiador do Humanismo Latino

no continente e nos países da Lusofonia

Em primeiro lugar, desejo saudar o On. Avv. Dino De Poli
e testemunhar-lhe muito sinceramente o meu alto apreço
pelo trabalho que tem desenvolvido em prol do Humanismo
Latino. Através de tantas e tão válidas realizações a
Fundação Cassamarca, de que é ilustre Presidente, tem
sido dado um dinamismo a esta causa, pelo que é de toda
a justiça aqui evidenciar esse esforço que tem mobilizado
muitas instituições e pessoas de diversos países. 

1. Em 1537, teve lugar a mudança definitiva da
Universidade de Coimbra que tinha sido criado pelo rei D.
Dinis em 1290. Este monarca era neto de Afonso X o Sábio
que tanto se empenhou pela promoção das Letras.

Foi o monarca Dom João III, cujo V centenário do nasci-
mento este ano se comemora, que ordenou a última
mudança do Studium para a Cidade do Mondego. Grandes
foram as medidas tomadas as quais deram uma fisionomia
diferente ao funcionamento da Universidade e até da própria
Cidade. Havia que adaptar a Escola às novas exigências do
Humanismo e aos avanços da ciência e da cultura. Os diver-
sos estatutos dados ao longo do séc. XVI e os de 1654, co-
nhecidos por Estatutos Velhos, bem como outra documen-
tação existente no Arquivo da Universidade de Coimbra dá-
-nos informações preciosas sobre a vida da Universidade.

Cultivaram-se intensamente as línguas eruditas: hebrai-
co, grego e latim e deu-se à formação dos universitários
uma nota importante que convém não esquecer: os inten-
sos contactos com outras Universidades europeias, como
Salamanca, Paris, Toulouse, Lovaina, Florença, Ferrara,
Roma, Pisa, Perugia. A mobilidade de lentes e alunos era
uma realidade. Hoje dá-se o nome de “Projecto Erasmo”,
“Projecto Sócrates” e outros. Também esse intercâmbio se
pode considerar como fundamento da unidade europeia
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que actualmente tantas perspectivas oferece de convivên-
cia humana, científico-cultural e económica. 

Aliás era já uma tradição antiga o envio de bolseiros por-
tugueses para Universidades e centros de estudo estran-
geiros. No valioso Chartularium Universitatis Portugalensis
encontramos inúmeras referências a escolares portugueses
que fizeram os seus estudos em diversos focos de cultura
humanística e cultural espalhados pelo Velho Continente 

A partir de 1537, as Faculdades eram quatro: Teologia,
Cânones, Leis e Medicina. Em todas elas vamos encontrar
uma plêiade de mestres dotados de uma vasta e sólida for-
mação humanística e de excelentes conhecimentos nas
áreas em que eram especialistas. Como o Rei queria dar à
Universidade bons professores teve de recorrer ao estran-
geiro. Foram convidados vários mestres estrangeiros para a
leccionação das disciplinas das diversas Faculdades. 

* * * 
Assim, em Teologia temos logo em 1537 os espanhóis

Afonso do Prado, Francisco de Monzón e Juan de Pedraza.
Monzón deixou o Libro primero del espejo del principe
christiano (Lisboa, 1544), Norte de confessores e Norte de
idiotas (Lisboa, 1563) e Avisos spirituales (1563); e Pedraza
escreveu Summa de casos de consciencia (1566) e
Confessionário muy prouechoso...para sacerdotes como
para penitentes (1546).

No que a esta Faculdade concerne, imperioso é lembrar
a notável influência que Francisco de Vitória (1483-1546) e
a Escola de Salamanca por ele fundada tiveram em
Coimbra através do espanhol Martinho de Ledesma e de
outros escolares portugueses também eles discípulos de
Vitória. A Universidade de Salamanca foi o centro da esco-
lástica no séc. XVI em Espanha. Sob a sua direcção, a
Universidade ofereceu 70 cadeiras professorais. 

Ledesma foi sem dúvida o nome mais importante, pois
foi ele quem aqui introduziu o ensino de S. Tomás em vez de
Pedro Lombardo, na linha do que fizera em Salamanca o
seu mestre Francisco de Vitória. Era a recuperação do insig-
ne pensador medieval, o “doctor angelicus”, e o início da
Escolástica renovada que viria a modificar totalmente a
docência universitária dando-lhe um cariz humanístico e
uma mundividência que antes não tinha.

O fundo humanístico enforma o valioso labor realizado e,
muito justamente, Vitória é considerado “o pai do direito
internacional”, antecedendo Francisco Suárez e Grotius. 
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Pela importância que teve o pensamento de Vitória em
plena fase do conhecimento de novos mundos e diferentes
povos, convém referir as suas obras incluídas nas célebres:
Relectiones: De potestate civili, De potestate ecclesiae, De
poestate papae et concilii, De homicidio, De matrimonio, De
augmento caritatis et diminutione, De eo quod tenetur
homo, cum primum venit ad usum rationis, De simonia, De
temperantia, De Indiis, De iure belli, De arte magica, De
regno Christi. 

O ilustre mestre salmanticense, sintonizando com as
preocupações do seu tempo, tratou de problemas que
então se colocavam com bastante acuidade, alguns dos
quais se mantêm actuais e possuindo plena validade nos
tempos que correm. Basta pensar no direito dos povos, na
relação entre as esferas política e eclesiástica e na guerra
justa. Foi o pensamento de Vitória que Ledesma, António de
S. Domingos e outros trouxeram para Coimbra. 

No século XVI, foram ainda mestres de Teologia, entre
outros, os dominicanos portugueses António de S.
Domingos e Luís de Sotomaior, o famoso frade jeronimita
Heitor Pinto, os dois últimos na leccionação de Sagrada
Escritura, e ainda o padre jesuítas Francisco Suárez. 

Heitor Pinto (ca. 1528-1584), estudante de Teologia em
Coimbra, veio a doutorar-se em Sigüenza e foi professor da
Universidade de Coimbra entre 1575-1580. Escreveu a obra
clássica Imagem da Vida Cristã que contém considerações
muito pertinentes de carácter teológico, ascético, morali-
zante e de espiritualidade. Esse livro, considerado um clás-
sico da literatura portuguesa, conheceu muitas edições em
português e diversas versões estrangeiras tornando-se um
autêntico best-seller da época. Pinto elaborou ainda vários
comentários bíblicos aos profetas Isaías, Ezequiel, Daniel,
Nahum e às Lamentações de Jeremias.

Luís de Sotomaior fez os seus estudos em Lovaina e na
Inglaterra e elaborou um excelente Cantici Commentarium
Interpretatio (Lisboa, 1599-2001), Ad Canticum Canticorum
Notae Breviores et Breviores (Paris, 1611) e Commentarius
in Pauli Apostoli ad Timotheum et ad Titum (Paris, 1610). 

Por se ter mostrado adepto de Filipe I de Espanha foi
irradiado da Universidade em 1580, juntamente com Heitor
Pinto e Agostinho da Trindade.

Mas foi indiscutivelmente o jesuíta Francisco Suárez (1548-
-1617) o grande nome de toda a história da Faculdade de
Teologia. Natural de Granada, estudou Cânones em Salamanca
e ensinou Filosofia em Segóvia (1571-1574), Teologia em
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Valladolid (1574), Segóvia e Ávila (1575-1580), comentando
toda a Summa. Passou a Roma onde ensinou no Colégio de
Romano da S.J. Leccionou depois em Alcalá (1585), em
Salamanca (1593) e, finalmente, em Coimbra (1597). 

A sua obra abrange temas de filosofia cristã, de teolo-
gia, metafísica, moral e sociologia. Entre os temas jurídico-
-morais salientamos os relativos ao direito internacional e ao
Estado. Foi chamado “o primeiro democrata moderno”, pois
defendeu a soberania do povo. 

Os seus comentários apresentam uma extraordinária
riqueza de conteúdos e abrem horizontes amplos que pos-
sibilitam uma visão clara e uma apreciação sólida das
questões seleccionadas. A simples enumeração dos títulos
de algumas das suas obras basta para nos dar uma ideia
da riqueza dos seus comentários: Principatus politicus (ed.
princeps, Coimbra, 1613), De Legibus, De Fide, De Bello,
De iuramento fidelitatis, etc. 

No tratado sobre as leis, aborda temas diversos, como o
principado político ou soberania popular, a lei natural, a
obrigação da lei, o direito dos povos, a escravatura, o poder
civil, a obrigação política, o juramento de fidelidade e a lei
positiva canónica. 

Na Universidade de Évora, o jesuíta Luís de Molina
(1535-1601), escreveu o De iustitia et iure (1593ss.). Deu um
grande contributo para o direito, a economia e a sociologia.
Os bens não valem pelo que são de nobreza ou perfeição,
mas de acordo com a sua aplicação ao serviço da utilidade
humana. Variam de acordo com a valutação individual e a
necessidade que deles exista. Não são as coisas de luxo
que maior valor têm comparando a água com os diamantes.
Também tratou do dinheiro e do crédito. Foi um convicto
defensor da propriedade privada. 

Vitória, Navarro, Covarrubias e Molina foram quatro
importantes pensadores que tentaram resolver os proble-
mas económicos do seu tempo, sempre de acordo com os
valores humanísticos. 

Diversas obras dos autores referidos ainda hoje são ree-
ditadas ou estudadas, como as de Francisco Suárez e de
Azpilcueta Navarro, de quem falaremos a seguir.
Recordamos do primeiro: o De Legibus (em vários volu-
mes), o De iuramento fidelitatis e o Defensio fidei; e do
segundo: o Comentario resolutorio de cambios. Trata-se de
tratados que abordam temas imbuídos de profundo sentido
humanístico, como o direito internacional e dos povos, a
causa dos índios, a ética, a paz, etc.
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E os estudos sobre eles são muitos. Lembremos entre os
mais recentes: a bibliografia suareziana conta cerca de 615
publicações. G. Gemmeke, Die Metaphysik des sittlich
Gutern Franz Suárez, Frank 1965; e J. Soder, Francisco
Suárez und das Völkerrecht: Grundegedanken zu Staat,
Recht und internazionale Beihungen, Frank. 1973

* * *

Nas duas Faculdades jurídicas, Cânones e Leis, os tex-
tos fundamentais eram de acordo com os Estatutos o Corpus
Iuris Civilis e o Corpus Iuris Canonici, mas os professores
souberam com rara mestria adaptá-las ao seu tempo. 

Como professores mais famosos distinguiu-se em
Cânones Martín de Azpilcueta Navarro (1492-1586), profes-
sor da Universidade de Coimbra entre 1538-1554, autor de
uma abundante bibliografia sobre temas jurídico-canónicos
e também económicos. Foi companheiro de Vitória no corpo
docente da universidade de Salamanca considerando-se
sempre como seu discípulo: “Nos acontecia ter ouvido esta
mesma doutrina de Francisco de Vitória, varão perfeitíssimo
e doutor o mais ilustre que mais do que nenhum dos seus
predecessores ilustrou Espanha com aquela sua verdadei-
ra erudição teológica, especialmente sacramental e moral.”
Recordava também com orgulho “o doutíssimo e mui sábio
discípulo de Salamanca”, Diego de Covarrubias. Com
Vitória e Covarrubias um mestre chave para a doutrina
espanhola da paz. 

Estudou Filosofia e Teologia nas Universidades de
Alcalá (1503-1510). Continuou Direito na Universidade de
Tolosa, que era o centro de estudos jurídicos mais célebres
que havia em França. Ensinou nos primeiros anos nessa
Universidade e na de Cahor Direito civil e canónico. As suas
conferência públicas de 1520 estenderam a sua fama por
toda a França e foi-lhe oferecido o cargo de conselheiro no
parlamento de Paris. Mas foi na Universidade de
Salamanca que em 1524 levou toda a sua sabedoria jurídi-
ca que despertou as suas ambições em França. Começou
como professor auxiliar do doutor Tápia na cátedra de
Prima da Faculdade de Direito canónico e explica depois
uma cátedra menor em Cânones; e em 1532 ganhou por
oposição a cátedra de Decreto passando em 1537 para a
de Prima. 

Navarro introduziu um novo método no ensino alternan-
do o Direito civil com a lei eclesiástica enformada pela teo-
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logia moral. Deixou o plano de todas as suas explicações
na Universidade de Salamanca, à qual chamava Omnium
Orbis Christiani cum paucis principem (Praefatio comment.
In VII distinct. De Poenitentia”). Como escreve Luciano
Pereña: “El nuevo método de enseñanza y su erudición pas-
mosa atrajo la atención de alumnos y catedráticos que pug-
naban por oír sus lecciones, asistiendo ordinariamente un
auditorio de mil personas. Para completar la formación de
sus discípulos daba públicamente lecciones extraordinarias
sobre principios de filosofia jurídica.”

Em 1528, pronunciou, na presença do imperador e de
grandes pares da nobreza espanhola, a primeira relectio
que houve na ilustre académica. Don Pedro Pacheco, visi-
tador e reformador da Universidade, designou a tese: “O
reino não é do rei, mas da comunidade, e o mesmo poder,
por direito natural, é da comunidade e não do rei; por isso
não pode a comunidade abdicar totalmente do seu poder.”
Argumentaram várias personalidades.

Com o aplauso de professores e alunos, perfilou naque-
le momento histórico a verdadeira constituição da Igreja
contra conciliaristas e galicanos; defendeu a origem demo-
crática do poder político, a sua natureza e subsistência, a
soberania popular, a função ministerial da monarquia
(Relectio cap. Novit de Iudiciis, notabile tertium, 101). 

Foi durante catorze anos que exerceu o seu magistério
em Salamanca, tendo-lhe sido dado o epíteto de Commnis
Hispaniae Magister. 

Em 1538, foi convidado por D. João III através de Carlos
V para vir ocupar a cátedra de Prima de Cânones da
Universidade de Coimbra. Desta forma começava
Salamanca a dar o seu contributo na formação do pensa-
mento ibérico. Foram 17 anos de docência em Coimbra em
que por vezes entroncava as suas ideias com as de Vitória.
A relectio de 1548 sobre a doutrina da paz foi um momento
alto da sua passagem por Coimbra. 

Recorrendo de novo a Pereña: “Su tesis significa la
defensa más decidida del renacimiento jurídico de
Salamanca. Sociedad y persona humana, formas de aso-
ciación, príncipe y ciudadano, el poder del Papado y del
Imperio, Iglesia y Estado”. Nação e comunidade internacio-
nal são o esquema de Francisco de Vitoria, que Martín de
Azpilcueta completa e actualiza. Concebeu o Papado
como o poder moderador da comunidade cristã por con-
sentimento dos reis e imperadores; define a arbitragem
internacional e descobre a possibilidade de uma confede-
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ração europeia para salvar a unidade espiritual da Europa
dentro da variedade política. Chegou assim a uma con-
cepção democrática da autoridade internacional.

Esta relectio significa o comentário jurídico mais com-
pleto que jamais se escreveu sobre as relações entre infiéis
e cristãos. Toda a ciência do direito medieval encontra-se
naquelas páginas maravilhosas. Autores que se comentam,
que se discutem, que se criticam; mais de 18 canonistas
são analisados com toda a minuciosidade; citam-se textos
completos, é sistematizada a sua doutrina, investiga-se a
paternidade das teorias e, até com sentido prático moder-
no, pretende-se matizar a doutrina dos mestres de Direito. A
teologia entranha-se vitalmente e as edições que se suce-
dem constantemente vão-se enriquecendo com novos tex-
tos e novas leituras.

Comentando a Bulla Coenae Domini, incorporou os prin-
cípios de Vitória sobre a guerra justa e interpretou a empre-
sa espanhola na América. Inicia a doutrina do contrabando
de guerra e assinala as relações que podem existir entre o
mundo cristão e o império turco ao criticar os tratados de
aliança de Francisco I com Solimão o Magnífico. 

Azpilcueta recordava sempre que Alcalá o havia forma-
do, Salamanca o havia educado e Coimbra o engrandeceu.
Considerava-se um homem universal. Tinha estudado em
França e Espanha, ensinou em Cahor, Salamanca e
Coimbra, foi consultado pela corte de Paris, Madrid e
Lisboa. Nos últimos anos da sua vida foi consultor da Cúria
Romana. E percorreu outros países europeus. Isto fez com
que assim tivesse um sentido humano perante muitos pro-
blemas europeus. Quando dolosamente foi acusado de
anti-espanholismo pelas suas relações com os franceses,
deu então a norma suprema de convivência humana.
Escreveu então: “Vi entre espanhóis e franceses que muitos
homens, mesmo eruditos e profundamente piedosos, sen-
tem tal paixão pelo seu povo e pelos seus chefes que não
duvidam dar o falso por verdadeiro a favor deles e o injusto
pelo justo, e afirmam o duvidoso pelo certo; e enchem-se
de ira contra aqueles que os contradizem. Vejo também, oh
dolor, que homens de uma monarquia e povo odeiam e cha-
mam com nomes infames aos súbditos de outras monar-
quias e outros povos só pelo facto de que pertencem a este
ou àquele país”.

A anarquia europeia resulta destes pecados e ódios
entre cristãos: “Mas se o pomos à consideração, veremos
que muitos de nossos compatriotas são piores que alguns
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homens de outros povos; e alguns súbditos de outras
nações avantajam aos nossos. Por isso, ninguém deve ser
odiado e condenado só pelo facto de que pertence a outros
países. Persuadam-se de que os inimigos não devem ser
aniquilados nem as suas cidades incendiadas ou destruí-
das. Procurem antes arrepender-se e restituir o que foi mal
obtido, dar satisfação pelas injúrias inferidas e fazer uma
paz verdadeira com boas condições. Vença também a
mesma caridade os que uniu o mesmo baptismo, a mesma
fé e a mesma esperança” (De Iudaeis, t. I, n. 102-103).

O seu patriotismo foi sempre leal e os argumentos
expostos na sua carta apologética são convincentes; opon-
do-se totalmente à xenofobia defendeu o respeito pelo
estrangeiro e o amor para com todos os povos.

Em 1555 voltou a Espanha e viveu durante 12 anos na
corte intervindo na corte de Filipe II. Em 1567 foi a Roma
para defender a causa de Carranza e ali foi conselheiro de
Pio V, Gregório XIII e Sixto V. Foi considerado o canonista
mais importante do seu tempo. Em 1570 escreveu um
memorial condenando o tratado do Carlos IX com os hugue-
notes de França.

Sob o aspecto económico, foi o importante o seu
Comentario Resolutorio de Cambios (Salamanca 1556; trad.
port. Coimbra 1560). Já nas suas lições tratara dos câmbios
e usuras. No c. 17 do Manual de Confesores (Coimbra
1552, a pedido do cardeal D. Henrique). Preocupado com a
realidade económica. P. XXIII. Influenciado por Domingo de
Soto e Juan de Medina, S. Tomás, Escoto e Santo Antonino
de Florença, etc. 

É considerado um clássico da doutrina económica e
escreveu vários livros em que trata da usura (Comentario
Resolutorio de Cambios,) e aborda diversas questões rela-
cionadas com o papel das actividades mercantis.

Defendeu que o preço determinado pelo governo é um
equívoco. Quando há abundância de bens, não há neces-
sidade de estabelecer um preço máximo; quando não, o
controlo de preços faz mais pobreza do que bem. Não é
pecado vender as coisas por preço mais alto do que o
preço oficial quando há concordância entre as partes.
Navarro é pois o primeiro a defender que a quantidade de
dinheiro tem uma grande influência ao determinar o seu
poder de compra. 

* * *
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Em Leis, destacaram-se os italianos Fabio Arcas de
Narni e Ascanio Scotti e os portugueses Manuel da Costa e
Aires Pinhel que também leccionaram na Universidade de
Salamanca. Escreveram ambos comentários de grande
merecimento. 

A influência de Bartolo di Sassoferrato, de Alciato e de
Cujás fez-se sentir na Faculdade de Leis de acordo com os
tempos.

* * *

Em Medicina, realçamos os nomes de Afonso
Rodrigues de Guevara, Ambrósio Nunes, António Luís,
Henrique de Cuellar e Tomé Rodrigues da Veiga e Luís de
Lemos. Ora adeptos de Galeno ou de Hipócrates e de
outros mestres gregos e árabes aqueles lentes deixaram
uma marca na sua passagem pela cátedra. Os progressos
alcançados revelaram-se altamente positivos.

Afonso de Guevara, natural de Granada, lente de
Anatomia (1556) e de Cirurgia (1557), escreveu De re ana-
tomica.

Ambrósio Nunes, lente de “vacações” (1555), é autor de
Enarrationum in priores Aphorismorum Hippocratis cum
paraphrasi in Comentaria Galeni tomus prior (Coimbra
1601). 

Henrique de Cuellar, lente de Prima (1537), escreveu
Opus insigne ad libros tres predictorum Hippocratis, com-
mento etiam Gal. aposito et exposito. Anotationes eiusdem
super primo libro que interlegendum occurrere, necnon
summarius index eorum quae opus continet (Coimbra
1543).

Luís de Lemos, profesor de Galeno (1547) e de
Aristóteles, ambas em grego, escreveu In libros Aristotelis
Periermeneias commentarii (1558), Paradoxarum dialectico-
rum libri duo (1558), In libros Galeni de morbis medendis
commentarii (Salamanca 1581); De optima praedicendi ratio-
ne libri sex (1585); In tres libros Galeni de naturalibus facul-
tatibus commentarii (Salamanca 1591); Ludovici Lemosii,
philosophiae ac medicinae olim Salmanticae publici.

António Luís escreveu De re medica opera (1540),
Problematum libri V (Lisboa 1539), De occultis proprietati-
bus libro V (Lisboa 1540).

Tomé Rodrigues da Veiga, natural de Évora (+1579),
lente de Véspera (1539?) e de Prima (1557), escreveu:
Tomus primus Commentariorum in Claudi Galeni opera
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(1564), Commentarii in Claudi Galeni libros sex de locis
affectis (1566), Thomae Roderici a Veiga Eborensis com-
mentarii in libros Claudi Galenii duos, de febrium differentiis
(1578), Opera omnia in Galeni libros edita (1587. 1594).

* * *

Finalmente, em Matemática, evidenciou-se o ilustre
cientista Pedro Nunes (1502-1578) que era de origem judai-
ca. Seguiu os cursos de Filosofia e de Matemática na
Universidade de Lisboa, onde em 1529 tinha alcançado o
grau de bacharel e estava encarregado da regência da
cadeira de Filosofia Moral, transitando depois para a de
Lógica e mais tarde para a de Metafísica. 

Em 1529, foi nomeado cosmógrafo-mor e, segundo
parece, passou algum tempo em Salamanca e Alcalá de
Henares sendo ouvinte nas duas Universidades. Foi nomea-
do professor da Universidade de Coimbra em 1544, onde
ensinou até 1562, ano da sua jubilação. Deslocava-se fre-
quentemente à corte para tratar de assuntos técnicos rela-
cionados com a Náutica. Viveu em Coimbra entre 1562 e
1572, ano em que o rei o chamou a Lisboa para, ao que
parece, dar aulas de “Esfera”.

Deixou as seguintes obras impressas: Tratado da Esfera
(1537); Astronomici Introductorii de Sphaera Epitome (sem
data); De crepusculis (1542); De arte atque navigand libri
duo (1546?); De errata Orontii Finei (1546); Petri Nonii
Salaciensis Opera (Basileia, 1566); Libro de Algebra en
Arithmetica y Geometria (Antuérpia 1567); Defensão do
Tratado da Rumação do Globo para a Arte de Navegar
(Coimbra 1952).

Entre os seus alunos, contou-se Jerónimo Osório 
(1506-1580), que foi bispo de Silves e escreveu, além de
comentários bíblicos, várias obras de cunho humanístico,
como o De nobilitate civili et christiana. 

* * *

À volta da Universidade foi criada uma rede de colé-
gios, quase todos pertencentes a ordens religiosas.
Agostinhos, beneditinos, carmelitas, cistercienses, domini-
canos, franciscanos, trinitários tinham em Coimbra as suas
casas para alojamento dos seus colegiais. O mais impor-
tante foi sem dúvida o Colégio de Jesus. Dele saíram mui-
tos missionários para o Ultramar, principalmente Brasil, e
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para o Oriente. Foi extraordinária a acção científica e cultu-
ral desenvolvida pelos padres de Santo Inácio. Por todo o
País os inacianos abriram colégios para o ensino secundá-
rio e em Évora uma Universidade de ciências eclesiásticas,
na qual brilhou o espanhol Luís de Molina (1536-1600), que
leccionou naquela Universidade e escreveu o tratado o De
iustitia et iure, em seis volumes.

E havia ainda o Mosteiro de Santa Cruz, de criação ante-
rior à Universidade, que se manteve como um importante
centro de estudo ao longo dos tempos, até à extinção das
ordens religiosas em 1834. Possuidor de uma valiosa biblio-
teca, ali se cultivaram intensamente os saberes humanísti-
cos.

Uma palavra especial merece ser dita acerca do
Colégio das Artes, criado em Coimbra ao lado da
Universidade, em 1547, e que em 1555 passou para as
mãos dos padres da Companhia de Jesus. Ali se ensina-
vam as Humanidades, tendo-se salientado os nomes de
grandes humanistas, como Edmundo Roseto, Jorge
Buchanan, Fabrício, Elias Vinet e Mestre Eusébio que, como
bons conhecedores que eram das línguas latina, grega e
hebraica, deixaram em Coimbra uma marca indelével.
Clenardo ao passar por Coimbra enalteceu o alto nível a
que chegaram os estudos humanísticos. 

A Companhia de Jesus pode orgulhar-se de quer no
Colégio das Artes quer no de Jesus ter tido uma plêiade de
mestres que muito engrandeceram as Letras: Manuel Álva-
res escreveu uma Gramática Latina (1572), que até ao séc.
XVIII (com Pombal) conheceu mais de 500 edições. Foi o
livro escrito por um autor português mais vezes editado. Era
o livro de aprendizagem de latim em toda a Europa. E
Cipriano Soares compôs uma Ars Rhetorica que teve igual-
mente grande divulgação um pouco por toda a parte. 

Mas foi sem dúvida alguma o Cursus Conimbricensium
que se tornou a obra que mais distinguiu os padres inacia-
nos. Elaborada de acordo com os cânones da escolástica
renovada, tornou-se o tratado de referência para o ensino
da Filosofia, com uma divulgação assinalável por essa
Europa fora.

Justo é recordar ainda as cidades de Braga e Évora
onde os estudos humanísticos foram cultivados com gran-
de dedicação.

* * *
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2. A Reforma Pombalina (1772) foi outro marco impor-
tante da vida da Universidade que foi antecedida pelos pro-
jectos e ideias propostos por Luís António Verney, autor do
famoso Verdadeiro Método de Estudar (1743), António
Ribeiro Sanches e outros. Havia a necessidade de actuali-
zar a Universidade, de modernizá-la, de aproveitar os valio-
sos contributos do Iluminismo. 

Mas antes de falarmos desta importante reforma, lem-
bremos o papel que a Universidade teve nas actividades
das diversas Academias que foram criadas em Portugal,
como a da História e a das Ciências, e em vários institutos
como o Instituto de Coimbra.

Os estatutos de 1772 foram o instrumento de actualizar
e modernizar a Escola. Daí o terem sido criadas mais duas
Faculdades: Matemática e Filosofia e vários Institutos: ane-
xos à Faculdade de Medicina: o Hospital, o Teatro
Anatómico e o Dispensatório Farmacêutico; à de
Matemática: o Observatório Astronómico; à de Filosofia: o
Museu de História Natural e o Jardim Botânico. 

Em Leis deu-se uma importância especial ao Direito
Natural, sendo o pensamento dos autores alemães
Puffendorf, Thomasius e Wolfius bastante seguidos. De
Itália vieram os célebres Domingos Vandelli e Dalla Bella
que desenvolveram uma notável obra nas áreas da Física e
da Botânica.

Entre os professores mais célebres deste período, lem-
bramos Pascoal José de Melo Freire dos Reis, que escreveu
uma importante de carácter jurídico. 

Com as invasões francesas e uma série de aconteci-
mentos políticos adversos à paz do País, a Universidade
atravessou um período crítico ao longo do séc. XIX, mas
depressa soube encontrar meios para vencer as dificulda-
des. Contudo, devemos evocar algumas personalidades e
factos que se evidenciaram neste período: o reitor António
Luís de Seabra (visconde de Seabra) elaborou o primeiro
código de direito civil (1867) e Júlio Máximo de Oliveira
Pimentel (visconde de Vila Maior) escreveu uma história da
Universidade de Coimbra, cuja versão francesa foi apre-
sentada à Grande Exposição de Paris (1870).

* * *

3. Com o avento da República (1910), o ensino superior
foi revisto, tendo sido criadas em 1911 as Universidades de
Lisboa e do Porto. Nas de Coimbra e Lisboa começaram a
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funcionar as Faculdades de Letras e de Ciências (esta
resultante da fusão das Faculdades de Matemática e
Filosofia). Ao longo do séc. XX surgiram outras Faculdades:
Psicologia e Ciências da Educação, Economia e a de
Ciências do Desporto. Hoje conta cerca de 25.000 alunos. 

Ao longo do séc. XX outras Universidades viram a luz do
dia, a começar pela Universidade Católica criada em 1967.

* * *
4. A Universidade, a Igreja e a Sociedade - A

Universidade de Coimbra manteve estreitas relações com a
Igreja desde as suas origens. Nesta época, é de lembrar a
participação de alguns professores no concílio de Trento e
a aceitação da verdade da Imaculada Conceição (1646) e
da bula Unigenitus (1720).

Apesar dos obstáculos levantados pela inquisição e
pela dureza dos índices de livros proibidos, a Universidade
soube prosseguir a sua caminhada e resistir aos ventos
desfavoráveis que se fizeram sentir entre o séc. XVI e a
extinção do tribunal opressor da liberdade de pensamento
e expressão de ideias.

A colaboração de professores universitários em insti-
tuições culturais, como na Academia Portuguesa da
História e na Academia das Ciências e no Instituto de
Coimbra foi deveras significativa. Muitos professores foram
membros activos e aí deixaram uma marca indelével pelas
comunicações apresentadas e pelas obras elaboradas.

O mesmo se diga da participação em centros científicos
estrangeiros, como foi o caso de António Ribeiro Sanches
que exerceu a sua actividade médica em Moscovo e fez
parte de academias de França e Inglaterra.

Sendo a única Universidade estatal do País até 1911, a
Coimbra acorriam escolares de todos os cantos, incluindo
os das províncias ultramarinas. Os quadros superiores e
membros da hierarquia católica formaram-se em Coimbra.
Podemos dizer que praticamente todos os bispos portu-
gueses (do Continente e do Ultramar) receberam formação
em Teologia ou em Cânones na Universidade de Coimbra.
Quão grande foi o número de juristas, médicos, cientistas,
políticos, literatos, etc. igualmente receberam formação uni-
versitária na Cidade do Mondego. 

Lembremos os teólogos Diogo de Paiva de Andrade,
que representou Portugal no concílio de Trento e se notabi-
lizou como adversário do protestante Martin Chemnitius,
contra o qual escreveu várias obras.
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Entre tantos que poderíamos enumerar, lembramos os
nomes dos juristas Manuel Álvares Pegas, Jorge Cabedo;
dos diplomatas D. Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão e
José da Cunha Brochado, que em várias capitais europeias
desempenharam relevantes serviços de manifesto interesse
para o País.

Como historiadores, recordem-se Pedro de Mariz,
Fernão Lopes de Castanheda, Fr. António Brandão, Diogo
Barbosa Machado e D. Manuel Caetano de Sousa.

Os políticos José Estêvão, Manuel Fernandes Tomás,
Ferreira Borges, Mouzinho da Silveira, José Acúrsio das
Neves, Joaquim António de Aguiar e Costa Cabral, que
sobressaíram na esfera política novecentista, frequentaram
os bancos das salas de aulas da Universidade de Coimbra. 

Entre os escritores, aos quais tanto se ficou a dever no
campo literário e valorização da língua portuguesa, salien-
tamos para o período 1537-1772: António Ferreira, Fr.
Amador Arrais, Gabriel Pereira de Castro, Nicolau Tolentino,
Manuel Bernardes e Francisco Rodrigues Lobo, depois da
Reforma Pombalina temos Almeida Garrett, Afonso Lopes
Vieira, António Feliciano de Castilho, Antero do Quental, Eça
de Queirós, João de Deus, Teixeira de Pascoais, Trindade
Coelho, autor do famoso In illo tempore, Cândido de
Figueiredo, Guerra Junqueiro, Joaquim Mendes dos
Remédios e Teófilo Braga. 

Muitos foram os estudantes provenientes das províncias
ultramarinas. Até ao séc. XVIII atinge-se o número de cerca
de 3000 brasileiros que passaram por Coimbra. Muitos
regressaram ao seu país onde, além de contribuírem para a
difusão da língua portuguesa, impulsionaram bastante
criação de colégios e promoveram imenso a cultura.
Lembremos os nomes de Bartolomeu de Gusmão, Matias
Aires, António José da Silva, João Pereira Ramos, Fr. José
de Santa Rita Durão, Domingos de Caldas Barbosa,
Alexandre Rodrigues Ferreira, António Morais e Silva,
Francisco de Melo Franco, Cláudio Manuel da Costa e
Inácio José de Alvarenga.

Mas outros houve que ficaram cá. É de justiça recordar
os nomes do bispo de Coimbra Francisco de Lemos de Faria
Pereira Coutinho, que foi o reitor da reforma pombalina; de
seu irmão José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, que
foi bispo de Beja e escreveu algumas obras de carácter eco-
nómico; António José da Silva (o Judeu); e José Bonifácio da
Silva, “o patriarca da independência do Brasil”, que foi pro-
fessor de Mineralogia da Universidade de Coimbra.
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E podíamos continuar esta já longa relação de factos e
personalidades que, a partir de 1537, tanto contribuíram para
a afirmação da Universidade de Coimbra e difusão dos sabe-
res e dos valores humanísticos dentro e fora de Portugal, pro-
curando manter-se fiel ao ideário traçado pelo seu fundador
em 1290. Foi esse o propósito que nos moveu neste demora-
do percurso, conscientes embora da necessidade dum maior
desenvolvimento que alguns assuntos exigiam.    

* * *

5. Conclusão - No seu livro Projekt Weltethos (“Projecto
de uma Ética Mundial”), diz o teólogo Hans Küng: não há
sobrevivência sem uma ética mundial, não há paz mundial
sem paz religiosa, não há paz religiosa sem diálogo entre as
religiões. 

Actualmente, quando o nosso planeta conta uma popu-
lação mundial de 6 biliões de seres humanos e uma impres-
sionante variedade de culturas e religiões, importa avaliar o
contributo do Humanismo Latino em ordem a uma revisão
da concepção do Homem e dum relacionamento mais forte
e fecundo entre os povos e mais condizente com os gran-
des ideais por que aspiramos. 

Hoje, colocam-se não poucas interrogações quanto ao
futuro da Universidade. Depois de termos assistido à socia-
lização das funções e das estruturas da Universidade,
constatamos que esta enfrenta novos desafios. E para os
enfrentar o Humanismo Latino pode dar um contributo muito
válido.

Muitos dos especialistas na matéria apelam à necessi-
dade de redescobrir o elemento humano na sociedade tec-
nológica e bastante marcada pelo materialismo que parece
avassalar tudo e todos. Apelam à urgência de a
Universidade participar com mais determinação nas tarefas
de desenvolvimento a nível mundial, isto contra uma atitude
de isolamento em que tantas vezes se coloca. O socialismo
de Estado, o neo-capitalismo e o “japonismo” são progra-
mas sem futuro. Compreende-se que os povos da Índia,
África, Estados Árabes mostram a sua desconfiança ante
uma total ocidentalização e, para preservar a sua identida-
de cultural, apelam à sua grande tradição e a uma ética e
religião de valor absoluto. A este propósito interroga Hans
Küng: tem a futura comunidade mundial de ser necessaria-
mente uma comunidade de interesses ou um gigantesco
mercado? 
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Na Ásia e África é muito frequente a crítica de que as
conquistas ocidentais nem sempre trouxeram consigo coi-
sas boas: a ciência, mas não uma sabedoria capaz de
impedir o abuso da investigação científica; a tecnologia,
mas não uma energia espiritual capaz de manter sob con-
trolo os imprevistos perigos da macrotecnologia; a indústria,
mas não uma ecologia que possa impedir o imparável
expansionismo económico; a democracia, mas não uma
moral que se oponha aos macrointeresses de muitas popu-
lações.

Há, por conseguinte, um desencanto quanto às moder-
nas ideologias do progresso, que é no fundo a crise do
moderno racionalismo. Depois das revoluções científico-
-técnicas do séc. XVII, político-social do séc, XVIII e industrial
do séc. XIX, a pós-modernidade caminha agora para uma
sociedade pós-industrial com uma marca profunda de
mudança de estrutura social. 

Prosseguindo a linha traçada por Hans Küng, há que ter
em consideração a nova constelação mundial da pós-
modernidade - suas dimensões, não destruição de valores,
mas mudança de valores, nem modernidade, nem ultramo-
-dernidade, mas superação da modernidade. A modernida-
de deve ser afirmada no seu conteúdo humano, negada nos
seus limites desumanos, ultrapassada na sua nova síntese
diferenciada e holístico-pluralista.

Diante deste panorama apresentado muito sinteticamen-
te, apela-se à conveniência de a Universidade enveredar
pelo caminho da investigação voltada para a resolução de
problemas ecológicos e sociais a que urge dar uma respos-
ta. Apelam à exigência de se estabelecer um elo consistente
ao binómio fé-cultura e ao diálogo entre culturas e religiões.
Numa época caracterizada pela globalização, a
Universidade tem de ter consciência da alta missão que lhe
incumbe em ordem a valorizar a promoção do Homem e o
progresso da Sociedade, pondo de parte a ideia de que
basta transmitir saberes teóricos e desgarrados da realidade.

Neste contexto importa não esquecer outras culturas e
religiões, como o Islão e o Budismo, que actualmente 
conhecem uma fase de expansão notável. O diálogo mais
do que nunca deve ocupar as atenções de todos. 

Como dizia recentemente o filósofo de Bona Wolfram
Hogrebe no “Congresso Alemão de Filosofia”, a filosofia do
presente deve atender às necessidades espirituais do
Homem e às questões religiosas acerca do destino e reflec-
tir sobre elas. Hogrebe criticou a ignorância e superficiali-
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dade com que se tratam estes problemas e afirmou que, em
oposição ao naturalismo e ao materialismo, deve renascer
uma verdadeira filosofia que não descure a temática huma-
na. A filosofia não é nenhum oráculo para todas as questões
da vida. Ela ajuda o Homem na iluminação de si próprio,
mas não pode substituir as religiões, como aconteceu nas
últimas décadas em que os problemas espirituais foram
esquecidos. Os problemas da bioética e do diálogo entre
religiões, como Judaísmo e o Islão e a aproximação do
Oriente com o Ocidente inserem-se nesta ordem de consi-
derações. Afinal as culturas e religiões possuem autênticos
tesouros que importa explorar e compreender devidamente
para deles extrair ensinamentos que conduzam a ultrapas-
sar os escolhos traumatizantes do homem. 

A Universidade, tendo recebido uma valiosa herança
cultural greco-latina e judeo-cristã a que se juntaram outros
legados, como o árabe, ajudou a formar a Europa funda-
mentada na razão e no direito. Em 1988, ao celebrar-se o
centenário da criação do Studium Bononiense foi posto de
diversos modos em evidência esse aspecto. Desde o início
as universidades foram baluartes de defesa da pessoa
humana e dos valores humanísticos. O cardeal John Henry
Newman no seu célebre livro The Idea of a Universitiy
desenvolveu magistralmente o papel da Universidade no
contexto europeu. Também o cardeal de Milão, Carlo Maria
Martini, no seu Sogno un’Europa dello spirito defende o
mesmo pensamento. O dinamismo da Universidade assen-
ta no facto de que ela se baseia numa comunidade acadé-
mica. A ciência foi designada como “donum Dei”, “summum
bonum”, “velut splendor firmamenti”, “magnanimitas”, como
foi estudado primorosamente por R.A. Gauthier.

Como tem sido em vários trabalhos de Hervé Carrier,
hoje colocam-se novos desafios à Universidade. As profun-
das alterações políticas, tecnológicas e sociais criaram uma
nova cultura. E a Universidade interroga-se sobre o papel
que tem a desempenhar nesta sociedade tão diferente da
anterior. Como conciliar o crescimento económico com o
progresso humanista? Como harmonizar o papel profissio-
nal com o papel cultural? E há mesmo quem se oponha à
Universidade ou lhe negue qualquer importância num
mundo que pode prescindir dela.

O realismo económico obriga a considerar a
Universidade como motor de desenvolvimento e da investi-
gação de que a sociedade precisa em ordem ao seu
desenvolvimento. Mas a realidade económica não pode
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sufocar a promoção espiritual. O realismo económico não
pode prescindir do realismo cultural. 

Os programas actuais ou futuros da Universidade não
devem abstrair das necessidades prementes da comunida-
de humana. Ou seja, a Universidade deve ter a consciência
do universal: os diversos problemas sociais e culturais,
como a fome, o equilíbrio da natureza, a ecologia, os fenó-
menos migratórios, a xenofobia, a promoção da mulher, etc.
As Universidades que se inspiram numa tradição humanís-
tica são interpeladas a conhecer e a intervir nas questões
que o mundo de hoje coloca. De acordo com a antropolo-
gia humanista, elas têm de responder a desafios vários que
passam pela defesa da liberdade, do direito, da justiça, o
primado da pessoa humana e do seu destino espiritual, o
sentido de solidariedade, o bem comum. 

A Universidade moderna não recusa a investigação útil
e aplicada, mas acrescenta um objectivo ulterior que é a
ordem educacional, cultural e espiritual. Num valioso traba-
lho do Prof. Miguel García-Baró, da Universidade de
Comillas, sobre “Necesidad y Esencia del Humanismo”, o
seu autor, passando em revista diversos pensadores, desde
Sócrates a Aristóteles, Pico della Mirandola, Kant,
Heidegger, Maritain, Chesterton, Levinas e outros mais,
expôs com toda a clareza e boa fundamentação o que pode
e deve ser o Humanismo Latino, em particular no que toca
à liberdade do Homem e à sua abertura ao Transcendente. 

A problemática universitária alargou-se consideravel-
mente e está indissociavelmente ligada às grandes evo-
luções culturais marcadas pelo desenvolvimento extraordi-
nário das ciências, pela revolução dos média e pela procu-
ra da democratização cultural. 

Estas questões são hoje debatidas em muitas fede-
rações de Universidades e na Associação Internacional das
Universidades aberta a todas as Universidades do mundo,
cuja sede fica em Paris. Estas pesquisas são enriquecidas
pelos estudos internacionais promovidos pela UNESCO
sobre “O Ensino Superior no Séc. XXI”.

A Declaração de Bolonha, actualmente em estudo, pro-
cura dar um enquadramento jurídico a um novo modelo de
relacionamento entre Universidades e traçar novos cami-
nhos. A Convenção Europeia que neste momento está a ser
elaborada não deixará de incluir o papel que o ensino,
nomeadamente o superior, deve desempenhar na cons-
trução e consolidação da Europa.

O Humanismo Latino que marcou profundamente os

30



sécs. XV-XVI originando um progresso assinalável de ordem
cultural e científica ainda hoje representa um forte alicerce
na formação de uma verdadeira cultura no contexto euro-
peu e até mundial, o que nunca será demais realçar. Para
além da sua dimensão filológico-literária, há que sublinhar a
valorização do Homem no campo intelectual, acompanhado
da promoção de padrões éticos e morais, tudo isso resulta-
do do movimento humanístico. As Universidades e os
Colégios foram um meio privilegiado de transmissão do
Humanismo.

Importa igualmente lembrar o papel que a Igreja de
Roma desempenhou no incremento do Humanismo e na
dignificação dos padrões ético-morais fundados na nature-
za humana e no Evangelho. Também a Ortodoxia Oriental e
outras ramificações do Cristianismo, merecem aqui ser
recordadas. A Europa não poderá nunca esquecer o seu
enraizamento cristão e os legados clássico e árabo-judaico
e, ao mesmo tempo, ter consciência dos valores existentes
noutras culturas e religiões. Esta ideia está magistralmente
expressa em vários livros do cardeal Lustiger de Paris, Nous
avons rendez-vous avec l’Europe (1991).

Abundante tem sido a literatura a inculcar a necessida-
de de estudar os humanistas para entendermos a importân-
cia das suas ideias que ainda hoje se revelam extrema-
mente actuais. Tomando como fundamento a cultura greco-
-latina os humanistas desenvolveram temas como a edu-
cação, a justiça, a paz, a virtude, a promoção da mulher, a
liberdade, a tolerância, etc., considerados valores perenes
que devem contribuir para a plena realização do Homem e
da Sociedade. 

A Europa que hoje procura descobrir caminhos novos
de salutar convivência e unidade política e económica, mas
também cultural, tem nos humanistas pioneiros devotados
que, à distância, compreenderam que a Latinidade era um
excelente meio de congregar povos e religiões respeitando
sempre a sua identidade própria.

Em todo este processo não se deve omitir a associação
do fecundo património medieval judaico e árabe, como já
se disse antes, pois também eles contêm elementos impor-
tantes que se inserem perfeitamente dentro do espírito do
Humanismo Latino. Basta pensar no contributo dado por
autores como Maimónides, Avicena, Averróis e outros mais.

Quando os intelectuais italianos, a partir de Petrarca, se
voltaram para os grandes escritores antigos, era o com a
intenção de recuperar os valores culturais que estes tinham
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exaltado. O trabalho levado a efeito foi, em primeiro lugar,
de ordem filológica. Mas era impossível não passar para
outras áreas, como a filosófica e a teológica, a pedagógica
e a jurídica, a científica, etc. 

Daí que se iniciasse um trabalho de sincretismo que
passava por combinar as ideias de Platão, Cícero e outros
com as da época moderna em que o Cristianismo ocupava
um lugar particular. Foi esse esforço de síntese que domi-
nou o período da Renascença desde Lorenzo Valla a
Montaigne. E se o Humanismo pode ser considerado mais
“pagão” em Itália e mais cristão aquém dos Alpes, em que
tantos intelectuais, como Marsílio Ficino, Thomas Morus,
Reuchlin e Erasmo, tentaram integrar no Cristianismo o
amor da vida e da beleza que tinha marcado a cultura anti-
ga e que era reflectido na arte e na música, o certo é que
essencialmente ele apresentava bases comuns que se apli-
cavam a ambos: ao Humanismo cisalpino e ao Humanismo
transalpino.

Com a Reforma e a Contra-Reforma, vamos encontrar
diversos autores que, embora mais preocupados com a
defesa de pontos de vista religiosos, não deixavam de
manifestar as suas preocupações humanísticas, em espe-
cial promovendo o Homem e os valores humanos, como foi
o caso do reformador Melanchton, dos cardeais e humanis-
tas Sadoleto, Bembo, Pole e Contarini e de tantos filósofos
e teólogos. Empenharam-se todos na defesa das doutrinas
católica e reformadora, mas que não descuravam, antes
promoviam com vigor, os direitos da pessoa humana sob
diversos aspectos. 

A Companhia de Jesus criada por Inácio de Loiola em
1540 desempenhou neste ponto um papel deveras singular
na fase do Humanismo católico. Já não seria o Humanismo
cristão de Lefèvre d’Étaples, de Pico della Mirandola e de
Erasmo, mas sim o Humanismo católico, mais voltado para
a doutrina promulgada em Trento. Situam-se neste terreno
Francisco Suárez e muitos professores das Universidades
de Coimbra, Évora, Salamanca, Lovaina, Paris, Colónia, etc.

A concluir, fornecemos a título de exemplo do que os
humanistas escreveram acerca dos valores, o que sobre a
paz disse Erasmo no seu célebre Querela Pacis. A paz sig-
nifica a sã convivência entre todos nesta aldeia global em
que vivemos. O Roterdamês defende veementemente a paz
e apela aos príncipes para que se preocupem intransigen-
temente pela sua aplicação: “A maior parte do povo detes-
ta a guerra e deseja a paz. Um pequeno número, cuja exe-
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crável felicidade sempre depende da desgraça do povo
comum deseja a guerra. Deve a sua desumanidade impor-
-se ao desejo de tantos? Olhai para o passado e vede que
até agora nada foi definitivamente estabelecido, quer atra-
vés de tratados quer por meio de alianças familiares, pela
força ou pela vingança; nada garante contra o perigo como
seguramente a simpatia e o bem querer. As guerras levam
às guerras. Vingança atrai vingança. A indulgência cria
indulgência. Bom desejo convida a bom desejo. Assim
aqueles que concedendo mesmo uma pequena parte dos
seus direitos gozarão da maior consideração.”

E no colóquio familiar Militis Confessio apregoa do
mesmo modo a paz como valor a cultivar e a incrementar.
“Nihil neque scelestius neque calamitosius” (Nada nem
mais horrível, nem mais calamitoso”), afirma a certa altura
acerca da guerra. Também alguns erasmistas portugueses,
na linha de Clenardo, como André de Resende e Damião de
Góis, se pronunciaram pelo pacifismo contra o ideal de cru-
zada. Foi esse ideal de paz em sentido abrangente consi-
derada com a plenitude do ser (o shalôm hebraico) que a
Universidade de Coimbra, como tantas outras, promoveu ao
longo dos séculos contribuindo para a criação e trans-
missão dos saberes, meios indispensáveis para que o
homem e a sociedade se possam realizar. Nessa acepção
paz corresponde a perfeição e plenitude.
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Cataldo

Cataldo Parísio Sículo nasceu na Sicília, possivelmente
em Sciacca, em 1455. Esta data conclui-se de referências
insertas na correspondência e nos versos do humanista.
Doutorou-se em direito Civil e Direito Pontifício na
Universidade de Ferrara, em 21 de Fevereiro de 1484. Por
intermédio de Fernando Coutinho, então estudante em Itália
e mais tarde bispo de Lamego e Silves, foi contratado para
o cargo de orator, secretário latino e orador oficial de D. João
II. Algum tempo depois da sua chegada a Portugal em 1485,
começou a ensinar D. Jorge, filho bastardo do soberano.

Em Itália, ensinou Latim, enquanto estudava Direito, e
teve carreira acidentada1.

No seu livro Epistolae et orationes quedam Cataldi
Siculi, publicado em Lisboa, na oficina de Valentim
Fernandes da Morávia, em 21 de Fevereiro de 1500, encon-
tra-se na Oratio habita Bononiae a Cataldo in laudem
omnium scientiarum et ipsius Bononiae, escrita, e talvez
pronunciada em Bolonha. Isto não quer dizer que tivesse
sido professor da Universidade de Bolonha, pois os autores
das orationes podiam não ser docentes das escolas onde
eram pronunciadas.

Vindo para Portugal, aos trinta anos de idade, e falecido
no nosso País cerca de 1517, acabou por viver mais tempo
entre nós do que na Itália natal. Deste seu apego à terra
portuguesa são testemunho declarações nos seus versos
em que se considera português por adopção.

Das suas funções como secretário latino do rei D. João
II, ficaram cartas a reis, príncipes e cardeais estrangeiros,
entras as altas personalidades que incluiu em Epistolae et
orationes quedam que passaremos a designar por Ep. I.
Algumas delas, traduzidas para português por Francisco
Rodrigues Lobo, encontram-se num manuscrito do Museu
Britânico. Foram publicadas por Ricardo Jorge em Cartas
dos Grandes do mundo coligidas por Francisco Rodrigues
Lobo (1612), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1934.
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Como professor, Cataldo tomava a sério a sua tarefa,
não hesitando em recorrer a ocasionais bofetadas e puxões
de orelha aplicados aos seus alunos mais jovens, quando
não trabalhavam satisfatoriamente. D. Jorge foi por ele edu-
cado, como se fosse um filho, em colaboração com a irmã
do rei, a infanta D. Joana, em Aveiro, até 1490, ano da morte
da futura Santa Joana. Note-se que a tia não era menos
severa que o mestre italiano, pois é o próprio Cataldo quem
estranha o excesso de rigor com que ela criou o sobrinho2.

Sob o regime severo do preceptor, D. Jorge acabou por
ser um bom conhecedor da língua latina, lendo fluentemen-
te autores como Virgílio, Horácio e Ovídio.

Quando em Novembro de 1494, o médico alemão
Jerónimo Münzer, conhecido em latim por Hieronymus
Monetarius, esteve em Portugal onde foi recebido por D.
João II, conheceu Cataldo e o seu pupilo D. Jorge, e deles
falou no seu Itinerarium3. D. Jorge impressionou-o vivamen-
te, pela facilidade com que se exprimia em latim.

Três anos antes, falecera o herdeiro legítimo do trono, o
príncipe D. Afonso, e o Dr. Münzer comenta que o filho bas-
tardo do soberano, pela sua inteligência e cultura bem
merecia o ceptro real.

Em 25 de Outubro de 1495, falecia em Alvor, o rei D.
João II. D. Jorge, apesar de todo o seu reconhecimento a
Cataldo, referido pelo Dr. Münzer, não tardou em sacudir o
jugo imperioso do seu mestre Cataldo.

O humanista ressentiu-se do afastamento do pupilo, não
escondendo a sua mágoa, em prosa e verso.

Entretanto, o novo soberano, D. Manuel, primo direito e
cunhado do rei anterior, deu a Cataldo provas de conside-
ração, levando-o consigo na viagem que fez a Castela,
onde fora com a sua mulher, a princesa Isabel, filha dos Reis
Católicos, prestes a ser mãe. Como é sabido, a princesa
morreu de parto. Cataldo teve a honra de ser apresentado
pelo rei D. Manuel a seu sogro, Fernando o Católico, rei da
Espanha unificada.

E o mesmo D. Manuel lhe arranjou dois novos alunos da
mais alta nobreza: D. Pedro de Meneses que, no ano
seguinte, em 1499, seria o 2° conde de Alcoutim, então com
onze anos de idade, e sua irmã, D. Leonor de Noronha, com
nove anos. Foram, segundo o testemunho do próprio
Cataldo, os seus alunos mais brilhantes.
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No ano seguinte, en 26 de Novembro de 1500, D. Jorge
casava com D. Beatriz, filha do senhor D. Álvaro, irmão do
duque de Bragança, D. Fernando, decapitado em 1483, por
conspirar contra D. João II.

O casamento era promovido pelo rei D. Manuel que
assim fazia a reconciliação entre a casa de Bragança, na
pessoa de sua sobrinha D. Beatriz, e o filho bastardo do rei
que perseguira os Braganças.

Por essa altura, se operou também a reconciliação entre
Cataldo e o seu antigo educando D. Jorge, agora mestre
das Ordens de Santiago e Avis e duque de Coimbra. Aliás,
provavelmente também por iniciativa do rei D. Manuel,
Cataldo ensinava nesta altura D. Dinis, irmão mais novo do
duque de Bragança, D. Jaime, e o pequeno Jorge, filho
mais novo do Senhor D. Álvaro, pai da noiva.

Para festejar o casamento, Cataldo esreveu um poema
nupcial em latim, um Epithalamium, em que fez o elogio dos
nubentes e seus progenitores.

No volume Cataldi Epistolarum et Orationum secunda
pars que designaremos, daqui em diante por Ep. II, publi-
cado cerca de 1513, não faltam cartas, em latim, natural-
mente, a D. Jorge e sua mulher, a duquesa de Coimbra,
algumas delas afectuosíssimas.

Lembro-me, em particular de uma em que o humanista
celebra comovidamente o nascimento do primogénito do
casal, de nome João, como o avô, e futuro 1° duque de
Aveiro (Ep. II, fl. B2).

Ainda no último dos seus poemas longos, intitulado De
Diuina Censura et Verbo Humanato, que se encontra num
manuscrito da Biblioteca de Évora, o humanista não esque-
ce o seu querido discípulo, chamando a D. Jorge “o mais
cultivado dos Mestres nas Ordens Militares”.

Assim sendo, não se compreende a interpretação dis-
paratada que o Dr. José Hermano Saraiva, no seu livro Vida
Ignorada de Camões, dá a uma anedota do século XVI, ao
tentar provar que D. Jorge não sabia o que significava a
palavra “humanista”, ao contrário de dois pagens seus que
o sabiam muito bem4.

Voltemos porém, aos novos alunos de Cataldo, os filhos
de D. Fernando de Meneses e D. Maria Freire, marquesa de
Vila Real.

Eram um casal cultivado, estes marqueses de Vila Real.
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A D. Fernando dirigiu Cataldo uma carta em latim, antes de
1499, na qual fez a primeira defesa em Portugal do latim
humanístico. E D. Maria Freire era uma das mulheres latinas
da Corte, a quem o humanista chamava sibilas.

Em 1509, num discurso em que saudou a entrada do
marquês em Vila Real, o humanista Salvador Fernandes
declarou que a única língua viva no palácio do marquês era
o latim. Traduzi a carta de Cataldo e o discurso de Salvador
Fernandes no meu livro Latim Renascentista em Portugal, 2a

edição, Lisboa, FCG/JNICT, 1993.
Em cartas ao rei D. Manuel o humanista refere-se aos

pupilos D. Pedro de Meneses e sua irmã D. Leonor com
palavras entusiásticas. Sob a sua direcção, D. Pedro, aos
doze anos de idade, comentou em latim, perante os mem-
bros do senado da Universidade de Lisboa, passos de
autores de Roma. E a pedido do rei, repetiu a exibição na
sua presença e da corte.

Aos 17 anos de idade, em 18 de Outubro de 1504, dia
de São Lucas, fez a oração solene inaugural do ano lectivo
de 1504/1505, na Universidade de Lisboa.

A oração chegou até nós, incluída no livro de Cataldo,
Ep. II, e é o primeiro discurso deste tipo que possuímos.
Estamos bem informados sobre os pormenores deste acon-
tecimento cultural, graças às cartas de Cataldo e a um seu
poema, intitulado Visto Tertia ou “Terceira Visão” em que são
descritas pormenorizadamente as circunstâncias da exi-
bição literária do Conde de Alcoutim.

Houve quem quisesse atribuir a oratio ao 1° marquês de
Vila Real, D. Pedro de Meneses, mas este faleceu cinco
anos antes, em 1499. Outras atribuições foram igualmente
encontradas.

A oratio, como mostrei repetidas vezes, é um documen-
to notável sobre o ambiente épico que se vivia em Portugal,
em 1504, e antecipa em mais de sessenta anos, o espírito
de Os Lusíadas5.

D. Leonor de Noronha foi tão boa latinista que Cataldo
numa carta à marquesa D. Maria Freire, ao contar que o rei
D. Manuel lhe perguntara qual dos irmãos era melhor, a
informa de que respondeu não saber, foi autora de uma tra-
dução portuguesa da História Universal do humanista italia-
no Marcantonio Cocci Sabellico, publicada em Coimbra, em
1555.

D. Pedro de Meneses, irmão de D. Leonor, teve uma bri-
lhante carreira militar, política e diplomática e foi um mece-
nas da cultura, elogiado por escritores contemporâneos.
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Já atrás aludimos às relações de Cataldo com a casa de
Bragança, a propósito do casamento do seu discípulo D.
Jorge, duque de Coimbra, com D. Beatriz, filha do senhor
D. Álvaro, tio do duque de Bragança, D. Jaime. Um irmão
mais novo de D. Jaime, chamado D. Dinis, foi aluno de
Cataldo, e anos mais tarde, sendo o humanista já velho e
atacado de gota, foi seu aluno o primogénito de D. Jaime, o
pequeno D. Teodósio, que viria a ser o herdeiro da casa de
Bragança, um fidalgo célebre por sua cultura e mecenato.
Os últimos epigramas encomiásticos de Cataldo que se
encontram manuscritos na Biblioteca Pública de Évora
foram-lhe dedicados6.

Na correspondência e nos versos de Cataldo Parísio,
encontram-se personagens da Corte, da mais variedade
hierarquia social, tanto intelectuais como homens de acção.
Entre os primeiros, Vasco Fernandes de Lucena, já velho e
sempre quezilento e Diogo Pacheco, ambos doutores em
Direito, o primeiro orador da embaixada de D. João II ao
papa Inocêncio VIII em 1485, e o segundo orador das
embaixadas de D. Manuel ao papa D. Júlio II (1505) e Leão
X (1513).

De entre os homens de acção, saliento D. Martinho de
Castelo Branco, conde de Vila Nova de Portimão herói do
poema Martinus Verus Salomon que Cataldo compôs, à
roda de 1511. Seu genro, João Rodrigues de Sá de
Meneses, simultaneamente diplomata, militar e intelectual.
Este último elogiado numa carta ao conde de Alcoutim e no
poema consagrado a seu sogro D. Martinho.

Os Corte-Reais, Miguel, porteiro-mor do palácio da
Alcáçova, a quem é dedicado um poema a propósito de
certo feito heróico no Norte de África, em 1501, e seu irmão
mais velho Vasques ’Eanes de Corte-Real, a quem envia
uma carta a felicitá-lo, entre outras coisas, pela boa quali-
dade do seu latim epistolar.

D. João de Meneses, conde de Tarouca, referido duas
vezes em cartas do humanista a seu filho D. Henrique, pro-
vavelmente antigo aluno de Cataldo.

Os Manuéís, D. João e D. Nuno, este último colaço do
rei D. Manuel que, com ele fora amamentado por Justa
Rodrigues, sua mãe. D. João Manuel recebe cartas e ver-
sos de Cataldo, seu irmão apenas cartas. Justa Rodrigues,
a mãe de ambos, que os tivera do Bispo da Guarda, D.
João, recebe cartas de Cataldo.

O clã dos Alcáçovas e Carneiros, administradores da
Coroa, recebe cartas e poemas do humanista7.
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Aires Teles, o que nasceu “em si(g)no de latim”, segun-
do D. Francisco de Portugal, conde de Vimioso, no
Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, é também um
dos correspondentes de Cataldo Parísio8.

A Martim de Sousa, comandante no Norte de África,
Cataldo escreve (Ep. I, g6v°) a felicitá-lo, por ter mandado
vir um professor de Latim para ensinar os jovens comba-
tentes, no intervalo da peleja. Em tempos, sugeri que o mes-
tre escolhido, talvez fosse Estêvão Cavaleiro que estava
homiziado em Espanha9. Nessa carta, o humanista pedia a
Martim de Sousa notícias sobre os combates em Africa,
para os introduzir nas suas Crónicas.

E este pedido de informações é um dos temas recorren-
tes no epistolário cataldino, em cartas ao rei D. Manuel, ao
conde de Alcoutim, D. Pedro de Meneses, que governou
Ceuta de 1512 a 1517, a D. Diogo de Noronha, a outros,
mas sobretudo ao próprio rei a quem solicita relatórios
sobre as coisas de África e da Ásia que, segundo parece,
lhe não são enviados.

Numa carta a Aires Teles (Ep. II, B v°) pede que apre-
sente ao rei o mensageiro que lhe envia com uma carta a
pedir um “relatório dos feitos praticados quer na Ásia quer
na África” (de rebus tum in Asia tum in Africa gestis com-
mentarium) para levar a bom termo a empresa que
começou com tanto entusiasmo. A epístola respira uma
certa euforia e é datada “do paraíso terrestre” (ex paradiso
terrestri), talvez Santarém, onde Cataldo gostava de viver
sossegadamente para a elaboração da sua obra. Isso não
impediu, todavia, que num momento de mau humor, sentin-
do-se só e ausente dos amigos que teriam partido para a
Corte, comparasse Santarém a uma sorva, bonita por fora e
amarga por dentro10.

As informações pedidas nunca chegaram. E o humanis-
ta informa o conde de Alcoutim (Ep. II, A5) de que está a
compor um poema religioso cujo título é de Trinitate ab
aeterno, Verboque incarnato. A epígrafe não anda longe da
que precede a composição em três cantos que se encontra
manuscrita na Biblioteca Pública de Évora: De Diuina cen-
sura et Verbo Humanato. Cansado dos homens voltou-se
para Deus. O poema deve ser o mesmo e foi possivelmen-
te o último que escreveu.

A sua tradução impõe-se para um conhecimento mais
completo da obra do humanista. Aliás, em Cataldo, versos
e prosa, poemas e discursos formam um conjunto singular-
mente homogéneo em que, frequentemente, a explicação
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do sentido duma frase na correspondência se encontra nos
versos, e a explicação dum verso se encontra na corres-
pondência.

Deste modo, torna-se necessário, para bem conhecer
Cataldo, traduzir não apenas os dois livros de Epistolae et
Orationes, mas também a colectânea de Poemata onde se
encontram poemas longos como Aquila em quatro cantos,
publicado com o título de De obitu principis Alfonsi no volu-
me VI das Provas de História Genealógica da Casa Real
Portuguesa de António Caetano de Sousa, no século XVIII.

Na colectânea, publicada em 1502/1503, há ainda
outros poemas extensos como Arcitinge, sobre a conquista
de Arzila e Tânger, em 1471 que traduzi em Latim
Renascentista em Portugal. E mais alguns que importará
traduzir, tais como De Perfecto Homine, dedicado a D. João
II, mas só publicado depois da sua morte; o Epithalamium
atrás mencionado; dois livros de Elegiae; dois livros de
Epigrammata, e outros.

Quanto a segunda colectânea de versos, publicada
cerca de 1513, ela compreende os cinco livros das
Visiones, todos eles ligados à vida da corte; o Versus
Salomon Martinus, atrás referido, já publicado em tradução;
e outros poemas variados.

Num manuscrito da Biblioteca Pública de Évora, como
disse antes, encontra-se o longo poema De Vera Censura et
Verbo Humanato, e alguns epigramas, a respeito de D.
Teodósio, futuro duque de Bragança.

O valor poético de muitas destas composições não é
grande, mas o seu interesse documental é incalculável. Se
não valerá a pena traduzi-las todas, importa, todavia, co-
nhecer o seu conteúdo.
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Jerónimo Cardoso,
figura singular do Humanismo Português

Caso singular, porquê? Porque não há outro exemplo
nos humanistas portugueses de autor de tão diversas
obras, para servir a pedagogia nacional. Já veremos que
obras são, mas antes digamos alguma coisa de natureza
biográfica acerca deste humanista lamecense, para melhor
compreensão da sua obra, pois, estando presentes estu-
diosos a quem estas matérias são demasiado conhecidas,
poderá, por outro lado, acontecer que haja alguém menos
familiarizado com o nome e a obra de Jerónimo Cardoso.

Outros estudiosos, nacionais e estrangeiros, se têm de-
dicado, com maior ou menor desenvolvimento, à biobiblio-
grafia do Lamecense. Não vou aqui mencionar os seus no-
mes, pelo risco de involuntariamente omitir algum deles. Há,
porém, um, falecido há meses, e a cuja memória presto as
mais rendidas homenagens, o Reitor Paul Teyssier, que me-
rece citação especial não só pelos estudos que dedicou
aos dicionários de Cardoso, e às suas obras em geral, mas
também pelos caminhos novos que apontou aos futuros in-
vestigadores destas matérias – e alguns souberam aprovei-
tar as suas sugestões.

Faço esta referência particular a Paul Teyssier também
lembrado de que, num dos últimos trabalhos que me enviou
– Notícia de uma pesquisa sobre os dicionários de Jerónimo
Cardoso –, separata de “Verba - Anuario Galego de
Filoloxía”, teve a generosidade de referir que “muito antes
dele, a obra de Jerónimo Cardoso já me era familiar”.

Fui, na verdade, quem primeiro se ocupou da obra de
Cardoso, e não apenas dos dicionários. Muitas foram as ho-
ras que passei, sobretudo na Biblioteca Municipal de Évo-
ra, onde existia – e creio que ainda existe – a mais comple-
ta colecção das obras do Lamecense. A colectânea de car-
tas familiares (à maneira de Cícero), de que se conhecia
então um exemplar único na Biblioteca Nacional de Madrid,
também a utilizei e dei a conhecer em Portugal, através de
microfilme que não foi fácil de obter.

JUSTINO MENDES DE ALMEIDA
Profesor da Universidade Autónoma de Lisboa
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A Jerónimo Cardoso devo eu também um grande estí-
mulo: é que, pelo facto de ter estudado os seus dicionários,
senti-me na obrigação de estudar todos os lexicógrafos
portugueses da língua latina que se lhe seguiram. E assim
fiz, mas não vem agora ao caso pormenorizar este trabalho
que tanto me interessou e ocupou.

Registe-se, desda já, o orgulho que Cardoso tinha na sua
terra natal, ao consignar numa das composições elegíacas,
a última do livro I, o nome de Lamego, parecendo-me 
conveniente traduzir uma parte desse poema:

No sopé de enorme colina que os Antigos designaram por 
[Lamacum1

Fica a cidade, de cujas muralhas já não há vestígios.

Lá nasceu meu pai, minha querida mãe, dali provém a 
[família;

Lá bebi o primeiro leite.

Para não desobedecer aos conselhos de meu querido pai,
Aprendi a defender, como advogado, processos em 

[tribunal.
Sou assim forçado a deixar, contrariado, a Parnaso e o 

[Tempo.
…
Meu pai exorta-me a abandonar o culto das Musas,
Porque nada de útil podiam dar ao seu cultor.
“Tens quatro irmãos e quatro irmãs” (dizia ele),
“Não lhes podes recusar a tua ajuda;
O nosso lar diminuiu tanto em fortuna
Quanto vês, e a sorte foi-nos adversa.
A velhice pesada trouxe consigo todos os males;
Sou (acrescentava) pobre; dantes fui rico;
A pobreza, ainda que costume parecer desgraça,
Todavia não é causa de desonra nem de crime.”
Então eu, sendo mais velho, mandei meu irmão estudar 

[Teologia,
Para não parecer que desobedecia às ordens de meu 

[querido pai.
Depois, estimulado pela inspiração das Musas,
Continuei o trabalho que em boa hora tinha começado.
Até agora tenho composto poemas. Rogo-te, ó minha 

[querida Terra,
Aceites este preito que te envio de recordações da minha 

[alma.
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A cidade de Lamego orgulha-se de ter sido berço do
maior pedagogo português da língua latina no século de
Quinhentos. Cardoso não perde oportunidade de o dizer,
como já referimos, quer no rosto de algumas obras suas –
Hieronymus Cardosus Lamacensis –, quer ao dar particular
ênfase à cidade de Lamego, quando, nos seus dicionários,
menciona o topónimo: Lamacum, i. Lamego cidade, ou o
adjectivo correspondente: Lamacensis, & e. Cousa de
Lamego, enquanto omitia a referência o outros topónimos
mais importantes, como é o caso de Lisboa.

Para o esclarecimento das origens lamecenses de
Jerónimo Cardoso trouxe algum contributo – já que a morte
lhe não permitiu consagrar ao lexicógrafo o estudo biográfi-
co, bibliográfico e crítico que projectara – o Prof. I.S. Révah,
em comunicação lida na Academia das Ciências de Lisboa,
em sessão de 14 de Maio de 1964, pelo Prof. Damião Peres.
Com base numa indicação contida na obra do académico
António Baião, A Inquisição em Portugal e no Brazil, Révah
pôde chamar à atenção para um registo inquisitorial que
denunciava, sem margem para dúvidas, a origem judaica
de Jerónimo Cardoso, extraído do processo n. 1654 da
Inquisição de Lisboa, conservado na Torre do Tombo: “No
dia 25 de Fevereiro de 1550 compareceu Aleixo Rodrigues,
sapateiro, que denunciou Beatriz Cardoso e suas filhas
Violante Nunes e Isabel, parentas do Bacharel Cardoso,
mestre de grammatica, por guardarem os sabbados, ac-
cenderem candeias na noite de sexta feira e não irem à mis-
sa ao domingo”. Esta Beatriz Cardoso, nascida em Lamego
por 1489, vivia em Lisboa desde 1542 e em 13 de Janeiro
de 1552, interrogada acerca da sua família, declarou “... o
bacharel jeronimo cardoso que emsyna gramatica he seu
sobrynho filho de huuma sua prima com jrmãa...”. Registe-
-se ainda que, quando de um primeiro interrogatório, que so-
freu em 7 de Julho de 1546, pois nesse ano já fora presa à
ordem do Santo Oficio, tendo sido liberta em 1548, essa
Beatriz Cardoso não menciona o nome do seu parente, que
não figura nos processos dos numerosos Cardosos, origi-
nários de Lamego, que foram detidos pela Inquisição no
séc. XVI. Mas ficou assim demonstrada a origem judaica de
Jerónimo Cardoso que, tal como Duarte Nunes do Leão, ou-
tro dos quatro maiores filólogos portugueses quinhentistas –
os dois restantes foram João de Barros e Fernão de Oliveira
– era cristão-novo.

Já em trabalhos anteriores nos ocupámos de Jerónimo
Cardoso, apresentando extractos das suas obras em que



vimos elementos biográficos irrecusáveis, à  semelhança do
que fez para Clenardo o Cardeal Cerejeira, em estudo ain-
da hoje não ultrapassado. Assim, já recordámos um passo
de uma elegia em que o Humanista fala da sua terra natal,
de seus pais e de seus irmãos. A um destes dedica uma sil-
va, em termos que pressupõem a estada prolongada deste
em terras de Brabante, e onde há nítidas influências do 
poeta Catulo de Verona, na elegia ao irmão. Traduzimos:

Porque o meu espírito anseia por ver-te,
Mas as estradas o impedem e o mar o dificulta,
Vai, sem demora, vai tu, minha Musa, através do oceano
Enfurecido...
E verás o meu irmão e visitarás o seu lar amado,
Percorrendo tanto mundo, mas nem por isso fatigada,
Terás errado por entre inúmeros povos e cidades,
Até chegares onde eu te disser (repara bem) em breves 

[palavras:
Esta é a cidade de Lovaina, no país dos Belgas,
Consagrada ao deus Apolo e às doutas Camenas.

Outros elementos biográficos pude recolher, já lá vão
mais de trinta anos; não vou aqui citá-los todos, mas ape-
nas alguns mais significativos, como este de elegia 13a do
Livro I, ao seu antigo aluno Doutor António Martins, em que
refere o desgaste provocado pela idade:

Meu querido António, eu já não sou o que era dantes:
Foi-se-me essa destreza em usar da palmatória;
A velhice vai levando
Muitos dos dons da mocidade.

Este Doutor António Martins, jurista e poeta de mérito, foi
encarregado pelo cardeal-infante D. Henrique de missão di-
plomática, à qual alude em carta sua, datada de Roma, em
6 de Outubro de 1562, facto também mencionado na elegia
27a:

Por tudo isto, o que hoje conduz os destinos do Reino,
Henrique, príncipe e cardeal,
Te tomou por servidor, por tua erudição e confiança,
Para que em Roma negoceies...

Com base nestes e noutros dados, esboçámos una bio-
grafia de Jerónimo Cardoso que, não obstante o carácter
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aleatório de alguns deles, até hoje ainda não foi contestada:
teria nascido por volta de 1508, em Lamego, regressou de
Salamanca em 1530, iniciou a redacção do Dictionarium por
1533, pronunciou a oratio pro rostris na Universidade de
Lisboa em 1536, e faleceu em 1569.

Onde e como se processou a formação escolar e hu-
manística de Jerónimo Cardoso? Em vão se procura nas
suas obras qualquer referência à primeira parte da pergun-
ta: não há alusão nem a mestres, nem a local de estudos;
aos seus alunos, sim, a esses refere-se com frequência.

É de crer que tivesse ido muito cedo para Lisboa, pois a
presença na capital dos Cardosos de Lamego está, como já
dissemos, suficientemente documentada desde os finais do
século XV. Aqui teria frequentado aquelas escolas menores
do bairro da Universidade, de há muito existentes, como se
comprova documentalmente, entre outros testemunhos,
com esta carta de privilégios concedidos ao antigo profes-
sor de Gramática, João Garcia, em 4 de Novembro de 1505,
da qual se deduz que havia mestres que ensinavam no
Estudo Geral e outros que tinham escola no bairro do mes-
mo Estudo, colaborando todos para a mesma finalidade,
como acentuou o Prof. Mário Brandão (Actas dos Conselhos
da Universidade, I, 1):

“... esguardando nós ao muito serviço que João Garcia,
mestre que foi de gramática, tem feito no Estudo de Lisboa,
em todo o tempo que nele ensinou de Gramática, e assim a
não haver nenhum galardão do dito Estudo, tanto que por
sua enfermidade não pode mais ensinar, querendo-lhe fazer
graça e mercê, hemos por bem e nos praz que ele haja tô-
dalas graças, liberdades e franquezas, isenções que hão e
têm os lentes do dito Estudo e os escolares dele, assim tão
compridamente como se agora ensinasse e tivesse no bair-
ro escola como antes de sua enfermidade tinha...”.

Posteriormente, Jerónimo Cardoso terá alcançado na
Universidade o grau de bacharel em Leis. Pelo menos, as-
sim se deduz de um passo de uma elegia, já citado:
Para não desobedecer aos conselhos do meu querido pai, 
Aprendi a defender, como advogado, processos em 

[tribunal.
Mas é em Salamanca, onde o Estudo alcançara celebri-

dade idêntica à das maiores Universidades europeias,
Paris, Bolonha e Oxford, que obtém a formação artística su-
ficiente para lhe granjear a primazia entre os pedagogos
portugueses da língua latina. Do prestígio atingido por essa
Universidade fala-nos, nestes termos, o estudioso da histó-
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ria das Universidades, Prof. Joaquim Veríssimo Serrão:
“Salamanca manteve-se então no cume das

Universidades hispânicas, podendo afirmar-se que o
Renascimento constituiu a sua época de maior esplendor.
Não deixando de ser um bastião do pensamento católico,
nem por isso o Estudo salmantino deixou de se abrir às cor-
rentes do humanismo que então deslumbravam a Europa
culta. Nos seus Gerais fizeram-se ouvir figuras do pensa-
mento, como os humanistas Clenardo, António de Nebrija e
Pinciano, os celebrados teólogos Francisco de Vitória e Frei
Luís de Léon, os juristas Álvaro da Paz, Manuel da Costa e
Aires Pinhel, os médicos Lourenço Alderete e Pedro de
Peralta, o canonista Azpilcueta Navarro, o mestre de grego
Aires Barbosa e outros mais. A frequência anual chegou em
certos anos a 600 estudantes, oriundos de toda a Espanha
e [...] de Portugal. E para fama do Estudo não concorreram
menos os seus colégios, como o Maior de São Bartolomeu,
o de Cuenca, o de Oviedo, o de Santiago, cada um com a
sua clientela regional própria”.

Da estada de Cardoso em Salamanca, suficientemente
abonada pelos registos divulgados pelos historiadores do
Estudo Salmantino, dá-nos o mesmo Cardoso testemunho
em passos da sua obra, de que recordamos apenas alguns,
como aquele da elegia 13a do Livro I, ou este da carta n° 21,
a Bartolomeu Filipe: «sempre te contarei entre os maiores
amigos, a ti que, mesmo antes de te “conhecer” em
Salamanca, eu muito já estimava...». Mas é ainda na obra
de Jerónimo Cardoso, na carta n° 39, esta de Cristóvão
Fernandes a Cardoso, que encontramos uma notícia muito
curiosa acerca do propósito, que um dia teria tido, de fre-
quentar também a Universidade de Paris:

«... Por que razão desejas ir para Paris? Que pretendes
tu que não tenhas conseguido ainda? Não é verdade que
onde está o rei está a corte? E se é em Paris que estão os
mais sábios, dos quais tu tens, na opinião geral, a primazia,
portanto Lisboa é Paris. Não sei porque desejas ir para
Paris, se tens Paris na tua pátria, e tu, com a só erudição
que possuis, vales por Paris inteira, pois ultrapassas em
conhecimentos os gramáticos parisienses, excedes em
presteza os poetas e, quando comparados contigo, redu-
zes a zero os oradores. Pertanto não há razão para opções,
nem vejo porque hás-de partir...».

Crê-se que esta vontade de frequentar a Universidade
de Paris lhe tenha sobrevindo após o regresso de
Salamanca, por 1530, altura em que os portugueses flores-
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ciam no estudo parisiense, que, na opinião de Pedro Ramo,
era não só a Universidade de uma cidade, mas de todo o
mundo. D. João III dava bolsas a cinquenta estudantes por-
tugueses e subsidiava o Colégio de Santa Bárbara, onde
sobressaíam os Gouveias, que tão profunda influência ha-
veriam de exercer nos humanistas portugueses que se lhe
seguiram, como acentuou o Prof. Gonçalves Cerejeira. Este
facto ficaria também consignado na obra de Jerónimo
Cardoso, pois na carta 1a, dirigida a D. João III, de 29 de
Agosto de 1555, assim se lhe refere:

«... para a ínclita Universidade de Paris enviaste, à tua
custa, e com despesas não pequenas, [escolares], para
que cuidadosamente se instruíssem e formassem nas artes
liberais...».

Em síntese: a preparação filológica de Jerónimo
Cardoso ter-se-á iniciado em Lisboa, aprofundou-se e acen-
tuou-se em Salamanca e ganhou corpo com a sua activida-
de docente nas escolas menores do bairro do Estudo Geral
olisiponense, expressa na formação de discípulos que fo-
ram, por sua vez, figuras gradas do humanismo português
a até europeu, e também na publicação das suas obras, em
especial nas de natureza didáctica, mas ainda nas demais,
quer em prosa, quer em verso. Vamos agora percorrê-las,
com a demora permitida pelo tempo de que dispomos.

As obras didácticas de Jerónimo Cardoso situam-se
cronologicamente entre os anos de 1551 e 1570, ou seja o
ano em que terminou a impressão do Dictionarium Latino-
-Lusitanicum et uice uersa Lusitanico-Latinum, iniciado em
1569, ano da morte do autor, sendo que o alvará de autori-
zação já é concedido por D. Sebastião à viúva de Cardoso,
Filipa Cardosa. Mas os anos antes indicados são limites a
quo e ad quem para a impressão das obras, sendo conve-
niente esclarecer que, após a morte do lexicógrafo, o
Dictionarium ainda foi reimpresso 12 vezes – se bem que
com alterações, como vejo nesta edição de Lisboa, 1601,
por António Álvares, em que se lê no “privilégio” concedido
a “Hieronymo Lopez liureiro morador nesta cidade” que es-
te “ajuntara, & emmendara o Vocabulario de Cardoso de
Latim que já outras vezes fora impresso”.

Em 1551 terá sido publicado o Dictionarium iuuentuti
studiosæ por João de Barreira; e digo “terá sido publicado”
porque não pudemos ver nenhum exemplar; no entanto, a
anotação que lemos na edição de 1562 “Nunc diligentiori
emendatione impressum (agora impresso com mais cuida-
da revisão”) parece confirmar a notícia transmitida por
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Francisco Leitão Ferreira, nas Noticias Chronologicas da
Universidade de Coimbra, que não viu a obra, mas teve de-
la conhecimento por intermédio de D. Manuel Caetano de
Sousa. Este decionário destinava-se, de modo especial,
aos seus alunos, como se deduz do prefácio e também do
título da obra.

Na primeira metade do século XVI – e até mesmo nos úl-
timos anos do século XV –, já os humanistas de diferentes
países tinham publicado não poucos trabalhos lexicógrafos,
a que deveremos fazer referência, ainda que breve.
Poderemos, assim, mais facilmente analisar até que ponto a
obra lexicográfica de Cardoso depende de trabalhos ante-
riores.

Se pretendêssemos indicar todos os estudos relaciona-
dos com a lexicografia latina, muito longa seria a lista, por-
quanto esses mesmos estudos têm início na Antiguidade,
muito embora só na segunda metade do século XV fossem
verdadeiramente divulgados pela “famosa arte da impri-
missão”. Assim, o De uerborum significatione, de Sexto
Pompeio Festo, só foi impresso en Milão em 1471; o De lin-
gua Latina, de Marco Terêncio Varrão, no mesmo ano, em
Roma, por Pompónio Leto. Ainda nesta data, foram edita-
dos simultaneamente em Roma, Veneza e Paris o De ele-
gantia Latinæ linguæ, de Lourenço Valla, e bem assim os
Commentariorum grammaticorum libri duo, de João Tortélio
Aretino (Roma, 1471). O De proprietate sermonis, do roma-
no Nónio Marcelo, foi impresso em Roma, em 1476; o
Onomasticon, de Dionísio Nestor, em Milão, no ano de 1483.
São de 1489 as Cornucopiæ siue linguæ Latinæ commen-
tarii, de Nicolau Peroto ou Peroti, bispo de Siponto. O
Dictionarium Latino-Hispanicum, de António Nebrissa, foi
impresso em Salamanca, em 1492, e o Dictionarium
Hispano-Latinum do mesmo autor, também em Salamanca,
c. 1495. De 1496 são os Vocabula de John Stanbridge, en-
quanto o Promptorium paruulorum ou Medulla gramatice,
anónimo, embora seja o mais antico espécime da lexico-
grafia latina de autor inglês, pois foi redigido por volta de
1440, só foi impresso em 1499. De 1500 é o (H)ortus uoca-
bulorum, de autor anónimo. O Dictionarium de Ambrósio
Calepino saiu em Régio em 1502. Os Vulgaria, de John
Stanbridge, são de 1508. Em 1532 foi impresso o
Dictionarium Latino-Gallicum, do mesmo autor, e bem assim
The Dictionary of Sir Thomas Eliot (Londres, 1538). Ainda de
Robert Estienne, foi impresso em 1542, o Dictionariolum
puerorum Latino-Gallicum. Finalmente, em 1552, depois do
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primeiro dicionário de Cardoso (de 1551), imprimiram-se o
Dictionariolum puerorum tribus linguis, de John Veron, e o
Abecedarium Anglico-Latinum, de Richar Huloet.

Não deve ocultar-se quanto certos trabalhos de alguns
humanistas de Quinhentos aproveitaram aos lexicógrafos,
mormente a Robert Estienne. Salientemos as obras de
Guillaume Budé e os Adagia (1528) de Erasmo. A obra de
Budé, De asse, serviu ao nosso Cardoso para elaboração
de um compêndio sobre moedas gregas e latinas, impres-
so em Coimbra por João Álvares, em 1561, e depois incluí-
do em todas as edições do Dictionarium Latino-
-Lusitanicum.

Teria, na verdade, o nosso primeiro lexicógrafo utilizado
os trabalhos dos dicionaristas anteriores, mormente de
Nebrissa, de Calepino e de Robert Estienne? Se não pode-
mos afirmar a total independência dos léxicos de Cardoso,
diremos ao menos, que neles se encontram feições particu-
lares e inexistentes nas obras dos lexicógrafos anteriores.

O Dictionarium iuuentuti studiosæ (examinámos o exem-
plar da edição de 1562, da Biblioteca de Évora, único co-
nhecido) é a primeira obra de Jerónimo Cardoso impressa.
Cronologicamente, o segundo trabalho publicado, no qual o
autor se revela em pleno como pedagogo da língua latina,
foi as Institutiones in linguam Latinam breuiores, et lucidio-
res quam antehac aliæ in lucem editæ sunt (Elementos de
gramática latina mais breves e mais claros do que todos até
hoje impressos). Acerca desta obra, torna-se necessário fa-
zer algumas considerações que poderão corrigir erros que
correm impressos. A 1a edição é de 1557, e não de 1577,
como se lê em Barbosa Machado, certamente por lapso; o
exemplar descrito por Anselmo, sob o n° 146, é da mesma
obra descrita sob o n° 147 (o título do n° 146 não corres-
ponde ao do original, o que não é para estranhar, pois já
Anselmo esclarece que o exemplar que teve presente, e
único que conheceu, da Biblioteca Municipal do Porto, tem
falta de folhas); há uma segunda edição da obra, em
Lisboa, 1562, devida ao impressor coloniense João Blávio,
tipógrafo régio, dedicada ao rei D. Sebastião. Estudámos o
exemplar que pertence à Biblioteca Pública de Évora, que
foi de Francisco Leitão Ferreira, que nele exarou a seguinte
anotação:

“Esta Grammatica, ja hauia sido impressa em Lisboa por
João de Barreira Impressor d’El-Rey no anno de 1557 dedi-
cada a D. João de Menezes de Vasconcellos, a qual dedica-
toria com hua Poesia do mesmo Fidalgo vai copiada no fim”.
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É a esta obra qui Leitão Ferreira efectivamente se refere,
quando a p. 499-500 das Notic. Chronol. diz que conserva-
va entre os seus livros e que Nicolau António não faz
menção dela. Detenhamo-nos um pouco a folheá-la, já que
isto nos permitirá registar alguns factos até hoje não assi-
nalados, e corrigir umas quantas afirmações.

Logo na “dedicatória” a D. Sebastião, Jerónimo Cardoso
refere que alguns familiares seus exerciam funções na
Corte, o que define para a família Cardoso, proveniente de
Lamego e residente em Lisboa, un certo estatuto social e
aceitação régia, tanto mais que essas funções estavam pró-
ximas da educação do jovem D. Sebastião, que, aos dez
anos de idade revelaria grande apego aos estudos huma-
nísticos; ainda no final dessa “dedicatória”, na saudação
Vale Lusitaniæ spes unica, somos tentados a ver o tópico
camoniano da Lusitana antiga liberdade, / E não menos cer-
tíssima esperança.

As Institutiones são constituídas por um liber primus no
qual se contêm as declinações dos nomes e conjugações
dos verbos, as partes da oração e o uso das preposições,
com larga exemplificação de passos dos autores clássicos;
um liber secundus que trata do género dos substantivos e
das particularidades das declinações; um liber tertius, que,
contudo, só vem assinalado como tal nas últimas páginas,
contendo uma parte intitulada De prœteritis & supinis
Verborum, que se prolonga por 17 páginas. Poderia consti-
tuir um opúsculo à parte, pela sua individualidade, e permi-
te-nos uma reflexão. Em carta datada de Lisboa, 25 de
Outubro, s.a., dirigida a António Pimenta, de Santarém, a 
n° 41 do Epistolarum familiarium libellus, escreve Cardoso:

“[...] De há dias para cá, andámos a preparar para a im-
prensa um livrinho acerca do uso dos pretéritos e dos supi-
nos, como auxiliar do meu trabalho e do dos meus discípu-
los. Com este pequeno compêndio, os rapazes alcançam
mais rapidamente aquilo que desejam, do que se apren-
dessem nos versos tortuosos e cheios de dificuldades de
Nebrija. Se este trabalho obtiver a tua aceitação, enviar-
-te-ei alguns exemplares, que poderás vender aos teus alu-
nos pelo preço que achares bem [...]”.

Com base nesta notícia, Nicolau António (p. 571), Leitão
Ferreira (p. 497-498) e Alselmo (n° 25 do Suplemento) dão
a obra como impressa, sem que tenham visto qualquer
exemplar, que, até hoje, efectivamente se continua a des-
conhecer. Por mim, estou convencido de que o que existe é
apenas a parte das Institutiones, que leva aquele título, por-
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ventura aqui integrada, ainda que, ao princípio, se desti-
nasse a opúscolo independente, e daqui o carácter de indi-
vidualidade que antes referimos.

A estas páginas sobre o pretérito e o supino dos verbos,
seguem-se outras dedicadas a irregularidades nos nomes,
depois 15 páginas de sintaxe, e este livro terceiro termina
com particularidades de substantivos e verbos, com os
graus de comparação, diminutivos, concordâncias, for-
mação de patronímicos, advérbios de lugar, definição de or-
tografia, prosódia, etimologia e sintaxe e, por último, as fi-
guras de retórica.

Um liber quartus, dedicado à prosódia siue accentus,
completa a doutrina das Institutiones in linguam Latinam, de
Jerónimo Cardoso, que, no final, num poema em dísticos
elegíacos, ao leitor, sintetiza a sua opinião acerca das gra-
mática anteriores e da sua própria. Por isso aqui o reprodu-
zimos:

Ecce per anfractus vastique pericula ponti
Fessa tenet portum nostra carina suum.

Grammaticœ gaudete tribus prœcepta parui
Optima quœ ducant vos breuiore via:

Ad iuga parnasi viridisque heliconis ad arces,
Nec non ad phœbum pieridesque nouem.

Spernite Nebrissœ numerosa volumina docti
Quœ sint docta licet longa putanda tamen.

Fastidite precor niniuitœ loquacis,
Cuius longa nimis pagina fruge caret.

Hanc legite et versate diu quam tradimus artem
Quœ breuis et multa luce refusa nitet.

Ergo te moneo nimium studiosa iuuventus
Vt quœ prœcepi singula mente geras

Nam quœcunque legis priscorum e fontibus hausi
Quos mea versauit nocte dieque manus,

Prœcipue cultis legi Ciceroni in hortis
Quœ fuerant operi consona et apta meo

Nec secus ac florum bene olentum germina mille,
Mollibus in partis dœdala libat auis.

Já depois do cólofon do tipógrafo régio João Blávio, há
umas páginas em branco e, como termo da obra, a repro-
dução de un poema a D. João de Meneses de Vasconcelos,
filho de D. Afonso de Meneses de Vasconcelos, mestre da
Cavalaria, e neto do conde de Penela, composição  que
constituía a dedicatória na 1a edição da obra, nesta 2a
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edição dedicada a D. Sebastião, como dissemos, e que é
importante porque permite concluir que a obra foi redigida
e oferecida em 1552.

Qual o lugar desta arte de gramática na didáctica da lín-
gua latina em Portugal, na primeira metade do século XVI,
ou melhor, até à data da publicação da obra de Cardoso?
Dedicámos alguma atenção a este tema, em artigo que pu-
blicámos na revista do Instituto de Cultura e Língua
Portuguesa, hoje Instituto Camões, a propósito da chamada
Gramática de mestre Juan de Pastrana. Não vamos aqui re-
petir-nos, porque seria, só por si, tema de longa comuni-
cação, mas sempre diremos que, até Jerónimo Cardoso, fo-
ram usadas em Portugal cinco gramáticas latinas (receio in-
vadir uma área de conhecimentos em que há investigado-
res especializados, aqui presentes, muito mais competen-
tes do que nós); mas, data venia, dizia eu que, em Portugal,
até à publicação das Institutiones de Cardoso, terão sido
usadas cinco artes de gramática (ou mais correntemente
usadas): a do balear Juan de Pastrana, a do andaluz
António de Nebrija, a do olisiponense Estêvão Cavaleiro, a
do sourense D. Máximo de Sousa e a do brabantês Nicolau
Clenardo. A de Pastrana teve razoável divulgação em
Portugal – não tanto como se afirma –, mas desde logo se
põe a pergunta: porque se lhe deu preferência, se as
Introductiones in Latinam grammaticam, de António de
Nebrija (mestre de maior projecção na pedagogia do Latim
na Península), lhe são anteriores, em edições conhecidas,
já que a 1a edição é de Salamanca, 1481? A obra gramati-
cal de Nebrija não teria tido bom acolhimento em Portugal,
e dessa tradição desfavorável ter-se-ia feito eco, alguns
anos mais tarde, o humanista português Jerónimo Cardoso,
na composição latina que há pouco reproduzimos e agora
traduzimos nos versos pertinentes:

Deixai lá a obra volumosa do sábio Nebrija,
Que, por erudita, é também muito difusa;
Deixai, recomendo-vos, os escritos do prolixo Ninivita,
Cuja obra, tão vasta, nem por isso é proveitosa.
Lede, estudai sempre por esta Arte que vos damos:
Embora breve, muita luz derrama.

No entanto, a aura do humanista andaluz seria justa-
mente restabelecida, e disso vamos encontrando testemu-
nhos ao longo dos séculos. Um outro lexicógrafo, que tam-
bém já estudámos, poderia até afirmar: “[...] mestre António
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Nebrissense, restaurador da língua latina em toda a
Espanha [...]” Bluteau, s.v. «Nebrija»).

Quando a Gramática de Pastrana começou a ser divul-
gada, em letra de forma, pelos escolares portugueses, não
possuíamos ainda artes de gramática que a dispensassem,
não obstante as críticas que depois lhe moveram João Vaz,
bacharel pela Universidade de Coimbra, e o famoso
Estêvão Cavaleiro, mestre na Universidade de Lisboa. Mas
havia a noção de que o compêndio, tal como se apresenta-
va, nos não servia; por isso mesmo, a sua edição portugue-
sa é acompanhada de comentários de Pedro Rombo, ba-
charel em Artes, professor de Gramática na Universidade
de Lisboa, de um resumo de outro livro chamado Báculo de
Cegos pelo mesmo Pedro Rombo, e de outro resumo do
Báculo de Cegos por António Martins, natural do Porto,
mestre de Gramática em tempos de D. Afonso V, e o “pri-
meiro que, na Universidade de Lisboa, ensinou a Arte de
Pastrana”.

Artes de gramática impressas, de autores portugueses,
com excepção das de Estêvão Cavaleiro e de D. Máximo
de Sousa, só as tivemos, desandadas as primeiras décadas
do século XVI; antes, haveria ainda de nos oferecer uma
sua o bravantês Nicolau Clenardo, impressa em Braga, em
1538, e que, em outra oportunidade, já estudámos. Esta ca-
racterizava-se por uma feição predominantemente prática,
e a apresentação e distribuição das matérias eram resulta-
do de experiência que adquirira no ensino da língua latina.
Com este compêndio muito se assemelham as Institutiones
de Cardoso, sem que estas, no entanto, representem cópia
ou repetição; longe disso: a sua publicação, em 1557, nas
oficinas de João de Barreira, vem preencher uma lacuna
existente na didáctica da língua latina em Portugal; a obra
de Cardoso, sim, tal como os seus dicionários, aproveitaria
aos autores dos compêndios gramaticais que se lhe segui-
ram.

Cronologicamente, a terceira obra didáctica de
Jerónimo Cardoso será o Dictionarium ex Lusitanico in
Latinum sermonem, impresso em Lisboa por João Álvares,
em 1562-1563, constituído por 104 fólios a duas colunas.
Demasiado elementar, não respeita inteiramente a ordem al-
fabética (despovoar. desero, is; despojar. spolio, as, exuo,
is; depois. postea), apresentando um número reduzido de
palavras em relação ao Dictionarium de 1569-70. No entan-
to, também estamos convencidos de que ele pouco deverá
ao dicionário de Nebrija, até em pormenores, como na dis-

55



tribuição das letras: em Nebrija, c ante a; em Cardoso de li-
tera c e, mais adiante, co, cop, cor, etc. Quanto a vocábu-
los, vejamos: es Nebrija, Abito uestidura. vesti require vesti-
dura; em Cardoso. Abito de frade. Vestis monastica; Abito
de Christo. Insigne Christi [...] Abito. s. costume. Mos, oris,
cõsuetudo, inis. Um aspecto coincidente: a não distinção
entre as letras u e v.

O quarto trabalho didáctico de Cardoso é o Dictionarium
Latino-Lusitanicum et vice versa Lusitanico-Latinum, im-
presso em 1569 e divulgado em 1570 – portanto, depois da
morte do autor, provavelmente uma das vítimas da “peste
grande” que nesse ano grassava em Lisboa –, no qual foi
integrado o Dictionarium que antes referimos, constituindo
um conjunto mantido em todas as reedições. Diz-se no al-
vará, concedido por D. Sebastião a Filipa Cardosa, viúva do
autor, que Jerónimo Cardoso gastara na sua elaboração
trinta e seis anos. Não sabemos em que medida podemos
dar crédito a esta informação, que, a ser verdadeira, colo-
caria o início da actividade lexicográfica de Jerónimo
Cardoso quase na data da publicação do primeiro dicioná-
rio de Estienne. Diremos que não nos pesa aceitá-
-la, porquanto em 1533 já o nosso humanista ensinava em
Lisboa – em 1536 pronunciou a oração de sapientia na
Universidade –, e é natural que pensasse na preparação de
um léxico destinato aos seus alunos, obra que os encargos
e dificuldades editoriais teriam feito retardar. Este terceiro
dicionário é o trabalho lexicográfico de Cardoso mais com-
pleto e mais perfeito. Como já observou o Prof. I.S. Révah, 

“C’est à ce précieux dictionnaire qu’on recours souvent
les éditeurs modernes des textes portugais quinhentistas,
lorsqu’ils veulent déterminer le sens exact des mots diffici-
les”.

Esta asserção comprova-se com os seus trabalhos so-
bre Gil Vicente e João de Barros, e outro tanto se verifica
com o investigador Paul Teyssier. Em relação ao dicionário
de Nebrija, não se denota coincidência na apretação dos
vocábulos, nem no significado respectivo. Cremos que é
tambén trabalho independente. Digamos ainda que os di-
cionários de Cardoso não terão, é certo, o mérito de alguns
trabalhos lexicográficos de humanistas estrangeiros, mas
ninguém poderá recusar-lhes grande utilidade para os es-
tudantes. Lá temos as sucessivas reedições a comprová-lo,
mesmo após a publicação em 1611, nos prelos bracaren-
ses de Frutuoso Lourenço de Basto, do dicionário de
Agostinho Barbosa, o segundo lexicógrafo português da lín-
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gua latina, a quem consagrámos também já um trabalho.
Estabelecemos assim a cronologia dos dicionários de

Cardoso:
1551 - Dictionarium iuuentuti studiosæ (Coimbra, João

de Barreira);
1562 - Idem (Coimbra, João Alvares);
1562-1563 - Dictionarium ex Lusitanico in Latinum ser-

monem (Lisboa, João Alvares);
1569-1570 - Dictionarium Latino-Lusitanicum et vice ver-

sa Lusitanico-Latinum (Coimbra, João de Barreira);
1587 - Dictionarium iuuentuti studiosæ (Coimbra, João

de Barreira);
1588 - Dictionarium Latino-Lusitanicum et vice versa

Lusitanico-Latinum (Coimbra, João de Barreira);
1592 - Idem (Lisboa, Alexandre de Sequeira);
1601 - Idem (Lisboa, António Álvares);
1613 - Idem (Lisboa, Pedro Craesbeeck);
1619 - Idem (Lisboa, Pedro Craesbeeck);
1630 - Idem (Lisboa, Pedro Craesbeeck);
1643 - Idem (Lisboa, Lourenço de Anvers);
1677 - Idem (Lisboa, António Craesbeeck);
1694 - Idem (Lisboa, Domingos Carneiro);
1695- Idem (Lisboa, Domingos Carneiro);
1695 - Idem (Lisboa, Coimbra, João Antunes).

Portanto, 16 edições ou reedições, foi o que pudemos
apurar. Registe-se também que em Coimbra se fizeram as
duas primeiras edições de um dicionário do primeiro lexicó-
grafo português da língua latina, e que, na edição de Lisboa
de 1601, por António Álvares (estudámos o exemplar da li-
vraria de Mafra) se lê no «privilegio» que esta edição é con-
cedida a “Hieronymo Lopez liureiro morador nesta Cidade”;
e que ele “ajuntara e emmendara o Vocabulario do Cardoso
de Latim que ja outras vezes fora impresso”. As restantes oi-
to edições posteriores contêm, assim, um texto que não é
inteiramente de Jerónimo Cardoso.

Um último trabalho didáctico de Cardoso, o De monetis
tam Grœcis quam Latinis, de que me ocupei já com sufi-
ciente desenvolvimento. Recordarei aqui os traços essen-
ciais, já que, como as restantes, também esta foi uma obra
destinada aos seus discípulos. É uma espécie de sumário,
à maneira de anacefaleose, da matéria contida no tratado
do grande humanista francês Guillaume Budé, Libri V de as-
se et partibus eius (1514). O folheto foi redigido por
Jerónimo Cardoso em 1561, e impresso no mesmo ano em

57



Coimbra, por João Álvares. O opúsculo foi posteriormente
reimpresso em todas as edições do Dictionarium Latino-
-Lusitanicum et vice versa Lusitanico-Latinum, e abre com
uma carta a Salvador Rodrigues, médico, seu antigo aluno,
o mesmo a quem Cardoso dedica uma silva, na altura de
partir para Salamanca, que nos elucida acerca da origem e
finalidade do trabalho:

“Jerónimo Cardoso saúda afectuosamente o médico
Salvador Rodrigues. Ao folhear atentamente, durante uns
dias, o tratado de Budé ‘sobre a moeda’, fui coligindo umas
quantas notas, que me pareceram de grande utilidade para
os meus alunos e, também, para os estudiosos em geral.
Delas nasceu esta obrinha, melhor diria, esta tabuada [...]

De tudo o que temos dito se deduz que a actividade de
Jerónimo Cardoso como mestre de Gramática se repercute
por um lado nos cursos que regia nas escolas menores do
bairro da Universidade, o que se prolongou por dezenas de
anos, e, por outro, na preparação de compêndios didácti-
cos, que fez imprimir, destinados aos seus discípulos. Não
há notícia de que outro humanista o tenha sobrelevado nes-
ta acção pedagógica. Dominou, digamos, por largos anos,
o ensino da língua latina na cidade de Lisboa, e a fama que
conquistou, aliada ao mérito das suas obras, faz com que,
sem a menor hesitação, o Prof. Costa Pimpão o tenha con-
siderado o maior pedagogo nacional da língua latina no sé-
culo XVI. Professor e autor nele se aliam para realização de
um ideal humanístico: formação de discípulos e trans-
missão, pela obra impressa, da língua e da cultura latinas.
Isto mesmo se documenta nas restantes obras de Cardoso,
que, sendo embora de índole literária, como que comple-
tam a obra didáctica e são, por assim dizer, adjuvantes na
obtenção da desejada formação humanística. Não vamos
aqui ocupar-nos dessas obras, não tanto porque o já fize-
mos em outras oportunidades, como por se 
afastarem dos objectivos desta comunicação.

Um ponto que desejaríamos referir diz respeito aos discí-
pulos, amigos e relações de Cardoso, no plano cultural, que
poderão dar-nos um índice da projecção das suas activida-
des. Sabemos por biógrafos que teve por alunos Rui
Gonçalves da Câmara, D. Jerónimo de Castro, D. João de
Ataíde, Manuel da Costa, que depois foi lente, Aires Gomes
de Sá, António Vaz e António Mendes; este número aumen-
ta, porém, de forma significativa, se percorrermos as co-
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lectâneas de elegias, de silvas, cada uma delas dirigida a
um amigo, a um antigo aluno, a uma personagem de relevo
social, e vemos então como era vasto o círculo das suas re-
lações culturais; e como o número aumenta, ao percorrermos
o volume das cartas! Fernando Silveira, Senhor de Sarzedas,
Jorge Buchanan Escoto, Diogo da Silva, Pedro Sanches, Luís
de Souto Maior, Salvador Rodrigues, D. Luís de Meneses,
Frei Brás de Braga, reitor da Universidade de Coimbra e bis-
po de Leiria, o jurisconsulto António Martins, Inácio de
Morais, Jorge Lopes, Pedro Gomes, André Cotrim, o Dr. Ál-
varo Vaz, Aires Gomes, Aquiles Estaço, André de Resende,
Baltasar de Teive, Jorge Coelho, Afonso de Portugal, António
Pimenta, Gaspar Lopes de Leão, Aires de Sousa, António de
Moniz Saldanha, Álvaro Gomes, Pedro Nunes, António Luís,
António Pinheiro, Damião de Góis, e tantos outros. Relações
com humanistas estrangeiros também as tinha, como dedu-
zo, entre outros testmunhos, da leitura de uma elegia a
Flavénio, que lhe ofertara um Valério Flaco.

Creio ser meu dever fazer ainda uma referência a um
texto de Jerónimo Cardoso, que se reveste de caracteres
particulares. Trata-se da Oratio pro rostris, oração de sa-
piência, em louvor de todas as disciplinas, obra também de
inspiração pedagógica, pronunciada em 1 de Outubro de
1536, a última lida na Universidade de Lisboa. Lição inau-
gural do ano escolar, poderia ser feita por quem não fosse
professor da Universidade, mas tivesse capacidade e com-
petência para o fazer. Competência e prévia aprovação de
reitor e lentes, que sem dificuldade se concedeu em 1536 a
Jerónimo Cardoso, tal como em 1534 se concedera a André
de Resende.

À oração de Cardoso existem referências em mais de
um passo da sua obra. Assim em carta a André Cotrim, a 
n° 27 do Libellus:

“O meu aluno António por quem receberás esta carta,
fez-me saber, quando menos o cuidava (mas com grande
alegria minha), que desejavas muito ler aquela oração de
sapiência que pronunciei na Universidade de Lisboa [...].

Ou nesta, a Luís Pires, a n° 30 da mesma colectânea:
“Sobre a minha oração, que muito recentemente te en-

viei, eu desejava principalmente que me esclarecesses,
com a diligência possível, em que medida Rodrigo
Sanches, homem de grande e verdadeira erudição, e, para
mais, censor exigentíssimo das ‘letras’ a tenha censurado:
portanto, o que nela haverá que mereça obelisco, e o que
seja digno de asterisco [...]”.
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Por que razão Jerónimo Cardoso, que no “século XVI fe-
cha o círculo dos grandes mestres”, não teria sido professor
na Universidade de Lisboa, se ensinava nesta cidade pelo
menos desde o regresso de Salamanca (por 1530), com ge-
ral aplauso e tendo por discípulos uma plêiade de jovens da
melhor condição social? Creio que simplesmente porque os
primeiros estudos de Gramática estavam nessa altura des-
tinados às escolas menores que funcionavam no bairro da
Universidade, escolas onde Cardoso exercia efectivamente
a sua actividade. Por alguma razão o humanista se lhe refe-
re nestes termos:

“Por isso, muito mais vos exorto e peço, brilhantíssimos
mestres desta Universidade, que não deixeis esta nobre
disciplina, que vos trouxe de pequenos, e alçou à maior
condição [...]”.

Lembremos que Cardoso é mencionado em documen-
tos da época como “mestre de grammatica”, e que, em car-
ta ao Doutor António Martins, alude aos seus discipulos na
idade da “palmatoria”, alçados de pequenos, por virtude do
conhecimento adquirido nos estudos de “gramática”, à
maior condição. Assim, Jerónimo Cardoso apresenta-se-
-nos como mestre dos estudos pré- ou para-universitários
de “gramática”, nas escolas menores do bairro da
Universidade de Lisboa.

O texto da oração pronunciada em 1536, síntese da for-
mação humanística de Cardoso, obedece como que a um
esquema seguido pelos oradores que haveriam de fazer o
elogio de todas as ciências. Se nos déssemos ao cuidado
de estabelecer confrontos entre o texto de Cardoso e os de
Resende, D. Pedro de Meneses ou Belchior Beleago, por
certo anotaríamos não poucas coincidências. Coinci-
dências na matéria e nas fontes de informação, que são na
maioria os autores gregos e latinos. Destes, o modelo ideal
seria Cícero, pelo estilo, pela doutrina, e até porque fora o
primeiro a fazer o elogio público das Letras em Roma, num
memorável discurso pronunciado em defesa do poeta Aulo
Licínio Árquias. Às frequentes citações dos escritores clás-
sicos – Demóstenes, Plutarco, Tito Lívio, Homero, Virgílio,
Horácio, Cícero, Quintiliano, Platão, Aristóteles, Ovídio,
Plínio-o-Velho, Séneca, Lucílio, entre outros – hão-de juntar-
-se as saudações ao reitor e aos mestres, e uma saudação
à cidade de Lisboa. A par do elogio genérico dos professo-
res (e a este propósito, publicou o Prof. Moreira de Sá um
interessante trabalho), o reitor Jorge Fernandes é alvo de
saudação especial. Em outra oportunidade, na silva 10a,
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Jerónimo Cardoso saudou também de forma significativa,
os doutores da Universidade de Lisboa. Não falta, pois,
nesta oração nenhum dos tópicos fundamentais da oratória
universitária quinhentista. Jerónimo Cardoso realiza inteira-
mente o tipo ideal do pedagogo humanista: perfeito conhe-
cimento da língua latina, contacto razoável com a língua
grega, variada informação, grande facilidade de compo-
sição latina nos mais diferentes metros, professor de
Gramática, e é por tudo isto que pertence, por direito pró-
prio, ao ciclo dos grandes humanistas portugueses de
Quinhentos, e, entre eles, obtém, sem dificuldade, primazia.

Está por fazer a história da lexicografia em Portugal. Isto
é tanto mais para estranhar quanto sabemos, e reconhece-
mos, a importância desta matéria para o conhecimento da
evolução da língua portuguesa, e que, em domínios afins,
esse estudo está feito, como seja no que respeita às gra-
máticas. Perguntamo-nos mesmo como será possível en-
frentar a redacção de uma história da língua portuguesa – e
referimo-nos apenas aos trabalhos mais recentes – sem se
dispor do trabalho preparatório, de que apresentámos hoje
um ensaio. Talvez seja essa a razão por que naqueles
compêndios se nota sempre a falta de um capítulo consa-
grado à lexicografia.

Com que dificuldades não depara todo aquele que pre-
tenda explicar com segurança um texto quinhentista – diria
até efectuar a sua edição crítica –, se não conhecer os di-
cionários de Jerónimo Cardoso? Para este lexicógrafo e pa-
ra a sua obra chamámos, desde muito cedo a atenção dos
estudiosos do nosso idioma, e alguns lhe têm dedicado um
ou outro trabalho.

Estamos em fase de preparação e publicação de novos
dicionários, que, em teoria, deverão ser documentos de de-
fesa, preservação, enriquecimento e divulgação da língua
portuguesa.

A Academia das Ciências de Lisboa acaba de publicar
um Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, lou-
vado por uns, censurado e criticado por outros. Com a pu-
blicação de tal Dicionário, esgotado em pouco tempo na
sua primeira edição e nas repetidas reedições, ficou bem
demonstrada a apetência dos 200 milhões de lusófonos por
um instrumento sério de registo da Língua.

Sabemos que à publicação daquele Dicionário vai se-
guir-se a de outros, agora relativos ao português medieval e
ao português clássico. É então altura de lembrar que as
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obras do lamecense Jerónimo Cardoso são fonte de con-
sulta indispensável para tais iniciativas.

Não raro acontece que alguns investigadores de hoje
em dia repetem, inadvertidamente, ideias e conceitos já ex-
pressos por estudiosos precedentes. Isto porque desco-
nhecem a existência de bibliografias críticas sobre as ma-
térias de que se ocupam. No campo do Humanismo, o que
não tem feito o Prof. Costa Ramalho e os seus discípulos da
Escola de Coimbra!

Ainda agora, estamos a assistir à comemoração do 5°

centenário do nascimento de Damião de Góis, que trocou
correspondência com Jerónimo Cardoso, e depois dos es-
tudos tão importantes que desde há mais de um século vêm
sendo publicados, a culminar com os monumentais traba-
lhos de Frei Francisco Leite de Faria e de Amadeu Torres,
interrogamo-nos sobre o que de novo nos trazem os expo-
sitores de hoje, na biografia e na bibliografia do
Alenquerense. Sem esquecer a versão do Livro de
Ecclesiastes, uma novidade goisiana há dias apresentada
pelo Prof. Thomas Earle, quid novi?

Uma razão mais, para que em reuniões como esta se
encontrem os interessados por estas matérias, e exponham
o que sabem e o que pensam. Nunca é de mais lembrar
que um sólido domínio da Cultura Portuguesa terá de partir
de um bom conhecimento do Humanismo em Portugal, de
homens, de obras e de ideias, não apenas no plano nacio-
nal, mas também numa contextura europeia.

Notas

(1) Lamego aparece já com esta forma num documento datado de 952,
do Mosteiro de Lorvão (registado por A.A. Cortesão, no Onomástico Medieval
Português, s. v.) e provém, de acordo com a sugestão de Leite de
Vasconcelos, Lições de Filologia Portuguesa, 2a ed., Lisboa, 1926, 329, de
*Lam-aecus, nome lusitano-romano reconstituído com auxílio do onomástico
medieval e moderno.
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Humanismo Latino
na reforma dos Oratorianos

O Oratório nasceu em Portugal em período fortemente
conturbado, quer no plano político-institucional, quer sócio-
-cultural e religioso. Bastará ter em conta que a data da sua
aparição pública coincidiu com a resolução, embora ainda
problemática, da intrincada crise dinástica surgida em tor-
no de D. Afonso VI e seu irmão, o futuro rei D. Pedro II. A so-
ciedade portuguesa encontrava-se, então profundamente
dividida por “ódios e desavenças”1 que pareciam insupe-rá-
veis e criavam um clima de desorientação e de pessimismo
generalizado2. De um lado encontravam-se os “legitimistas”
que consideravam a deposição de D. Afonso como uma
monstruosidade e um pecado imperdoável, do outro, os pe-
dristas, apoiados por uma parte da alta nobreza ambiciosa
e por uma diplomacia muito activa, que alguém classificou
como procurando garantir “a política do possível”3, num pa-
ís que baloiçava entre escrúpulos morais e 
realismo pragmático.

Foi neste universo agitado entre a força de uma tradição
conservadora muito activa, algo imobilista, cujas preocu-
pações foram levadas às cortes de Lisboa de 1668, de 1674,
de 1679 e de 1690 e as exigências de fazer face à adminis-
tração corrente do Estado, tanto nos planos militar, como
económico, no qual emergiu a figura discutível, mas impar
do Conde da Ericeira, como, ainda, no das instituições, onde
o peso da Inquisição se tornara quase avassalador, que sur-
giu o Oratório Português. Recordemos alguns passos e as-
pectos mais marcantes do seu nascimento.

A 16 de Julho de 1668 surgiu, em Lisboa, uma nova fa-
mília religiosa, não com estrutura de uma nova Ordem, mas
de uma confraternidade, a qual viria a ser consagrada pu-
blicamente como Congregação do Oratório de S. Filipe de
Néri e que duraria até 1834. A extinção das congregações
religiosas masculinas disferir-lhe-ia um golpe mortal, do
qual nunca mais se conseguiu recompor. Contudo, durante
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mais de 150 anos ela exerceu um papel relevante na mo-
dernização da sociedade portuguesa, quer no plano espiri-
tual e pedagógico, quer institucional, cultural e até econó-
mico, como provam numerosos estudos4

O seu impulsionador foi um antigo discípulo dos jesuítas
da Universidade de Évora, Bartolomeu do Quental, de seu
nome, açoriano de origem, nascido durante o período da
monarquia filipina, em Agosto de 1627, que se matriculou
no Real Colégio das Artes, aos 16 anos, sendo dotado de
talento e que concluiria brilhantemente os estudos de filo-
sofia e teologia, terminando estes últimos na Universidade
de Coimbra, em 1652, com aprovação per omnes et cum
laude. O que o Oratório português viria a ser resultou da sua
inspiração, da sua vontade, da sua capacidade organiza-
dora. Por razões que aqui não será oportuno discutir, ele
decidiu-se, em determinado momento, pela criação de um
novo instituto, adequado às exigências do tempo. E, respal-
dado por algum prestígio como sacerdote na corte, lançou
mãos à obra da sua vida: a erecção de uma congregação,
segundo um modelo novo.

Ela resultava de uma experiência de espiritualidade es-
pontânea, nascida à sua volta, enquanto sacerdote da cor-
te. Aí começou a reunir, na qualidade de capelão-confessor
e pregador nomeado por D. João IV, em 1654, damas da
rainha, colegas e outros devotos, para, em conjunto, exerci-
tarem actos de piedade, designadamente a oração mental,
submetendo-se a exercícios regulares e programados.
Durante cerca de quatro anos aí trabalhou, congregando
cada vez mais sacerdotes zelosos e devotos. E foi dessa
experiência fortuita que brotou o desejo de garantir um fu-
turo para formação e aperfeiçoamento de clérigos, em no-
vos moldes, contribuindo activamente para a transformação
de uma sociedade egoísta, violenta, fechada e injusta. A fa-
mília confraternal em que começou a pensar pautar-se-ia
por um lema mantido como perene: aperfeiçoamento indivi-
dual e ajuda ao próximo. Tratava-se, pois, de uma insti-
tuição diferente de todas as existentes, uma vez que se re-
nunciava ao coro, ao isolamento conventual, preferindo-se a
acção pública, sobretudo em povoados grandes. Parecia
ser este novo caminho a seguir o mais adequado às carac-
terísticas da sociedade envolvente, onde não faltavam clé-
rigos, sobretudo regulares, mas cujos modelos de formação
e ideais de acção pareciam ultrapassados. 

Foi, neste contexto, que ele pensou numa Congregação
de clérigos, que não vivesse de esmolas ou doações ca-
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suais, mas que pudesse assegurar, no seu interior, dignida-
de e segurança aos respectivos membros. 

Cada um entraria com os seus bens disponíveis, seria
livre de sair a qualquer momento, renunciando-se, desse
modo, aos votos tradicionais. Haveria já algum modelo de
organização deste tipo? Em caso afirmativo, onde? Foi o
que procurou Quental saber meticulosamente.

Dois modelos, ambos com resultados notáveis, se lhe
apresentaram: o italiano, centrado na figura notabilíssima e
simples de Filipe Néri, já canonizado. E o francês, moldado
pelo espírito austero, centralizador e autoritário do cardeal.
Pedro de Bérulle. Qual deles se aproximaria mais dos de-
sígnios quentalianos? Vejamos.

O Oratório surgiu como uma associação de padres se-
culares, quase espontaneamente. Faltavam as autorizações
canónicas. Para tal, requeria-se uma estrutura administrati-
va sólida, meios, homens, influências. Estas foram-se mani-
festando na pessoa do próprio regente D. Pedro. Homens
também se lhe foram juntando e os meios apareceram. O
mais delicado era desenhar a arquitectura material e espiri-
tual da nova instituição. Para tal eram indispensáveis tempo
e bom senso. A experiência e uma boa imagem pública da
confraternidade ajudariam a tornar opções seguras.

Funcionando desde Julho de 1668, só em 13 de Janeiro
seguinte foi tomada a primeira medida concreta para ga-
rantir uma estrutura administrativa firme. Em carta enviada
para o superior dos filipinos de Roma, Quental deu conta
das suas realizações e projecto: pretendia seguir “a regra e
estatutos do Patriarcha S. Phelipe”5. Ordenara até um em-
brião dos futuros estatutos, pedindo agora apoio à casa-
-mãe de Roma. Mas delineara para esse regulamento bási-
co uma arquitectura, baseada naquilo que a experiência lhe
fora ensinando e esta não permitia seguir “in totum” as re-
gras do Oratório romano. Encontrara já uma via mista e pre-
tendia que ela fosse aceite e reconhecida por quem de di-
reito, isto é, pela cúria pontifícia. Esta, contudo, não enten-
dia por que razão se haveria de erigir um Oratório de S.
Filipe de Néri em Portugal, fornecendo-lhe uma orientação
diversa da matriz italiana. Havia já estatutos aprovados e,
portanto, se a nova família religiosa pretendia ser filipina,
que seguisse a sua filosofia inspiradora. Isto parecia lógico
e linear a todos, menos a Bartolomeu de Quental. E isso foi-
-lhe comunicado com alguma acrimónia: se pretendia ser fi-
lipino cumprisse os seus estatutos. Ele, porém, teimou em
pôr em prática e em ver reconhecido um projecto novo, al-
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go diferente do romano, de cujas “larguezas” duvidava,
uma vez que os portugueses não eram exactamente como
os italianos, em termos de psicologia colectiva. Era funda-
mental exigir deles um comportamento muito estrito de cer-
tas normas base e obrigá-los a compreender a quem e a
que tinham que obedecer, momento a momento.

Esta diferença de posturas não foi fácil de clarificar, nem
as divergências dela decorrentes simples de resolver.

Não podia deixar-se ao arbítrio de cada um aquilo que
era essencial à própria congregação, isto é, os actos co-
munitários propriamente ditos. Ele conhecia melhor que nin-
guém o temperamento dos seus contemporâneos. O seu
meio era tão diverso daquele que S. Filipe conhecera que
se o santo estivesse em seu lugar, elaboraria uns seme-
lhantes. E o seu raciocínio continuava:    

“... o ponto está em que as Congregações concordem
no fim e no substancial e guardem dos do santo o que
poderem e convier, conforme aos terrenos e no mais não
fiquem sem lei e à sua liberdade mas tenhão para o mais
Estatutos de maior reforma e que condusão mais à ob-
servância...; e para dizer a V. Mercê a summa do escru-
pulo sobre os Estatutos; daqui amanhã ou ainda antes,
diria cada hum dos congregados que não queria guar-
dar mais que o que dizião os de S. Filipe Neri, e com is-
to entraria a desunião e la hião tantas cousas que agora
se fazem, e conseguintemente a nossa reforma, com
tanto escandalo do mundo”.6

Bartolomeu do Quental não queria entregar nada à im-
provisação, pois tudo se poderia perder num momento. Ele
havia delineado uma congregação que funcionasse como
um corpo perfeitamente organizado e eficiente, embora li-
vre. Bate-se agora denodadamente pelos seus regulamen-
tos. Por palavras simples e directas, o fundador do Oratório
português pretendia obter as vantagens e os privilégios já
concedidos à confraternidade romana, mas obedecendo a
uns estatutos próprios. E o desenrolar do processo viria a
corroborar os seus pontos de vista e a coroar os seus es-
forços.

Afinal, em que matriz se inspirou predominantemente o
Oratório português? A questão tem sido sucessivamente
abordada, nomeadamente desde que Vitorino Nemésio a
ventilou, sugerindo que:

“... dada a qualidade de confessor da Real Capela que
tinha o P. Quental, que a introdução do Oratório lhe ti-
nha sido inspirada pela rainha binuba, D. Maria Francisca
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de Sabóia, desembarcada em Lisboa em 1666, e que,
portanto, as províncias influentes seriam as do Oratório
de França”7.

Esta hipótese, porém, parece não ter suscitado grande
aceitação entre os vários autores, que pelo assunto se
interessaram.
O grupo mais numeroso inclina-se pelo oratório italiano,

que teria sido uma espécie de matriz do português. Maria
de Lourdes B. Pontes punha assim a questão, já na segun-
da metade do século XX:

“As origens do Oratório entre nós estão por estudar. O P.
Bartolomeu do Quental parece ter introduzido em
Portugal o Oratório de S. Filipe de Neri e não o de
Bérulle. 
Este pormenor tem particular importância, dadas as es-

piritualidades marcadamente diferentes de um e outro”7. 
Na mesma linha de pensamento se situa J. S. Silva Dias,

cuja linguagem é categórica: 
“Pela documentação que publicamos e que a seu tem-
po reforçaremos com outra em nosso poder, verifica-se
que o Oratório português não se pautou pelo seu con-
génere de França, inspirado pelo Cardeal Bérulle, mas
sim pelo modelo instituido  em Itália por S. Filipe Néri. As
súplicas,  os estatutos, os diplomas pontificios, não per-
mitem hesitações a este respeito. São as mesmas até as
graças espirituais e os privilégios canónicos pedidos e
alcançados”9. 
Não é coincidente com nenhuma das anteriores a opi-

nião de J. Girodon: 
“Il serait donc inexact de dire que l’Oratoire de Portugal
ne doit rien à celui de Bérulle. Administrativement par-
lant, il lui doit beaucoup, et c’est tres certainement cette
centralisation bérullienne, si étrangère à l’esprit de saint
Philippe, qui va assurer au XVII.e siècle Ie grand succès
des congregados”. E a terminar: “La verié est que
l’Oratoire de Portugal n’est pas celui de saint Philippe. Ni
pour l’esprit, ni pour la règIe”10. 
Os extractos das cartas de Bartolomeu do Quental, per-

mitem-nos, à partida, afirmar que o Oratório Português não
é filipino, em sentido estrito. As razões invocadas por J.
Silva Dias para fundamentar a sua posição, isto é, súplicas,
isenções, graças e privilégios não são convincentes11. 

O fundador, apesar de ter consciência da sua originali-
dade, desejava a tudo o custo “que se combine bem a con-
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figuração dos Estatutos com a da Congregação, padroado,
filiação e agregação a N. Patriarcha S. Filippe Néri, por fi-
lhos do qual estamos commumente introduzidos já nesta
Corte e Reino do que eu e todos vivemos com muita con-
solação e tiveramos grandissima pena do Contrario”. O
ponto de partida fora, de facto, S. Filipe. Abrira-se, porém,
um caminho original. Analisemos um pouco mais a questão. 

A razão invocada por V. Nemésio para fazer entroncar o
Oratório Lusitano no francês de Bérulle, parece não poder
aceitar-se, por falta de consistência, mesmo em provas ex-
teriores. No séquito da rainha não veio qualquer pessoa di-
rectamente ligada ao Oratório Francês ou que servisse de
canal de tal ligação. Bem pelo contrário. Toda a família de
D. Maria Francisca de Sabóia e ela própria eram devotas do
Oratório, sim, mas do tipo italiano. Conheciam-no através
da obra de S. Francisco de Sales e dos seus sucessores.
Ele tinha espalhado para o norte o Oratório de S. Filipe,
adoptando-o como tal, sem qualquer alteração estatutária,
ao contrário do que mais tarde veio a acontecer. 

A influência francesa, contudo, como muito bem assina-
lou Jean Girodon, é evidente, sobretudo no que toca à for-
ma de governo desejado, bem reflectida no Apêndice aos
Estatutos. 

Após vários anos de experiência de vida em Lisboa e fo-
ra, Bartolomeu do Quental pensou que era importante unir
entre si, de forma legal, as casas existentes e as outras que
viessem a ser fundadas. No instituto italiano não encontrava
nada de semelhante que ele pudesse invocar para justificar
a sua pretensão, a não ser a 

«... facoltà di far Decreti e Constitutioni per il buon gouer-
no di essa, e, con questo, che dopa d’esser state ben
pratticate, e messe in uso douesero uenir, come si co-
stuma, approuate e confermate della Sede Apostolica»12.
As suas atenções voltaram-se, naturalmente, para o

Oratório de Jesus13, onde algo de semelhante havia. A
França, como Portugal, era um país unificado, monárquico
e, portanto, não admira que a Congregação de Bérulle «ne
forme qu’un seul corps fortement organisé et centralisé»14. É
sabido que o P. Quental, entre 1680 e 1683, procurou infor-
mar-se minuciosamente sobre o que se passava, a tal res-
peito, no Oratório Francês. Das cartas que então enviou e
recebeu não sabemos, mas ele abordou este assunto tam-
bém com o fundador da casa do Porto, Manuel Rodrigues
Leitão15, com quem se aconselhou sabre o importante as-
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sunto da união das casas entre si e ainda com os fundado-
res das Casas de Braga e de Viseu. 

Se só em 1683 é que ao P. Quental foi enviado o texto da
Bula de instituição do Oratório Francês, é indiscutível que a
influência francesa é tardia, relativamente à elaboração dos
estatutos e à difusão da Congregação pelo país, embora ele
pensasse na hipótese da existência de um geral desde o
princípio, como o disse na primeira carta escrita para Roma. 

Quer isto dizer que entre a obra de Bérulle e Quental na-
da há de semelhante antes de 1683? De modo nenhum.
Embora por caminhos diversos, as concepções de ambos
confluíram na elaboração de normas idênticas, sobretudo
no plano administrativo e disciplinar. 

É preciso não insistir exclusivamente nas diferenças
existentes entre as congregações italiana e francesa. Elas
têm vários pontos importantes em comum, apesar das per-
sonalidades nitidamente diferentes dos seus fundadores16.
De muitas outras que poderíamos apontar, citaremos ape-
nas uma: a importância atribuída à musica e consequente-
mente a liturgia. Em Roma S. Filipe acolheu, utilizou e in-
centivou a música, tendo entre os seus penitentes alguns
dos mais famosos músicos da época17, enraizando, assim,
uma forte tradição que vem até aos nossos dias na casa da
Vallicella e tanto influenciou um certo tipo de música e arte
dramática18. Do mesmo modo, no princípio do século XVII
(1616-1617), em Paris, «... on n’appelle plus les Oratoriens
que les Pères au beau chant»19. Diríamos que se trata de um
aspecto material e exterior. É-o, sem dúvida, mas reflecte
uma certa espiritualidade, uma concepção particular do
que é sagrado e profano, por natureza, e, no período em
causa, consiste numa cedência ao gosto de uma socieda-
de fortemente sugestionada e atraída pela forma. Não foi
por acaso que o barroco surgiu em Roma e galgou rapida-
mente as fronteiras europeias20. 

Em Portugal é um espírito diferente que informa as ceri-
mónias religiosas públicas dos oratorianos. Toda a osten-
tação é banida e, se não foi possível evitar a decoração
exuberante das igrejas de forma rápida, tudo era prepara-
do para convidar ao asseio, à dignidade, mas renunciando
ao fausto. Nesse ponto não se podia alterar a sensibilidade
colectiva abruptamente. Foi necessário ceder, em certos
aspectos, ao gosto da época. 
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Mas a orientação geral era diversa e as Constituições
não deixam margem para duvidas: 

«... o cantado ha de ser meramente à capucha, sem se
admitir de nenhuma sorte outro algum canto ou muzica
nesta Congregação: e ainda esta à capucha se não can-
tará fora das nossas Igrejas de nenhuma maneira». E
«... no que toca a festas de armações,musicas de fora,
serão muito raras, porque para este obsequio de Deos
Nosso Senhor não faltão muytas Igrejas, e nós queremos
que nas nossas se trate mays do aproveytamento do es-
pirito, que as vezes se não accommoda muyto com es-
tas festas»21. 
Era o triunfo da corrente austera, rigorista, post-tridenti-

na, que considerava a música lasciva e, portanto, pagã.
Bartolomeu do Quental procurava insistir na superioridade
do espírito sobre a forma, do interior sobre o exterior, fugin-
do, por isso, à ostentação sempre que possìvel. 

Regressemos, porém, às afinidades entre os Oratórios
de Portugal e da França. Elas reflectem-se, de forma ine-
quívoca no Apêndice aos Estatutos, confirmado por Roma,
só em 1693. A sua incidência inovadora assenta na eleição,
regulamentação, prerrogativas e funções de governo do
Provincial ou Geral e seus colaboradores. Tal como no
Oratório de Bérulle, a autoridade máxima do Instituto reside
no Capítulo Geral, composto por delegados das várias ca-
sas, que, por voto secreto, escolhem o geral. A eleição é
perpétua e, após ela, o Geral «governa por sy tudo», habi-
ta na casa de Lisboa e «he cabeça todas as mais casas
deste nosso Instituto»22, coadjuvado por quatro consultores
ou assistentes. A esse superior geral competia visitar pes-
soalmente, de dois em dois anos, cada uma das casas, re-
gistando em livro especial o que sobre cada congregado
entendesse. Haverá alguma coisa mais estranha ao espírito
do Oratório Italiano?

Na aceitação dos noviços há uma nítida centralização,
consagrada no Apêndice.

Outro ponto de contacto entre a instituição francesa e a
portuguesa encontra-se na enorme importância atribuída às
missões, em ambos os casos. Bérulle e Bartolomeu do
Quental entenderam que era preciso sair do quadro citadi-
no e penetrar metodicamente nos campos, pregando, ensi-
nando, sensibilizando as populações rurais para a mensa-
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gem cristã . Era a encarnação plena do espírito da reforma
católica. Ora, na instituição romana, não estava previsto
qualquer estatuto de missões. Não é apenas administrativa,
portanto, a semelhança entre os casos françês e português.

Há ainda outro aspecto importante a não olvidar; isto é,
as relações a manter com a autoridade eclesiástica local.
Bérulle, embora pretendesse manter-se na dependência di-
recta do Papa pelos Estatutos, queria colaborar estreita-
mente com os bispos pelo exercício das funções pastorais.
Tentava-se reabilitar o sacerdócio local, do mais alto ao
mais baixo, sem ter em conta lucro, honra, grandeza. Ora
Bartolomeu do Quental, sempre tão cioso de adquirir e
manter privilégios e isenções, de assegurar uma total inde-
pendência administrativa e disciplinar interna, sempre de-
sejou e recomendou uma colaboração leal e eficaz com as
autoridades eclesiásticas locais. As suas cartas a propósito
da fundação do Porto e Braga são disso uma prova cabal.
Poderíamos ainda encontrar paralelos entre as instituições
francesa e portuguesa quanto à disciplina interna, à pu-
nição dos faltosos e desertores.

Seja como for, as semelhanças com o Instituto italiano
são também muito bem evidentes e remontam ao momento
da delineação do Oratório Português. Os excertos das car-
tas trocadas provam-no. A própria actuação de Quental tem
muitos pontos de contacto com S. Filipe.

Sem pretendermos encontrar paralelos onde houve,
apenas, talvez, só coincidência acidentais, lembraremos
pontos curiosos da trajectória vital, de um e outro: ambos
pensaram acabar a sua vida noutro continente, dedicando-
-se à evangelização  das almas. S. Filipe foi impedido de
partir por conselho de Ghetini, um cisterciense, que lhe te-
rá dito «tes lndes sont à Rome». Bartolomeu do Quental,
atraído pela evangelização dos índios brasileiros e dos eu-
ropeus fugidos `a dominação holandesa para o interior do
sertão, esteve também prestes a sair da Europa. Em seu lu-
gar enviou o P. João Duarte do Sacramento, futuro fundador
do Oratório no Brasil e o P. João R. Vitória, depois seu solí-
cito procurador em Roma. Filipe e Bartolomeu começaram
por se dedicar a uma acção directa junto de leigos, asso-
ciando-lhe, em seguida, clérigos. As congregações respec-
tivas nasceram para perpetuar essa obra que sempre aca-
rinharam desveladamente – o oratório secular, em Roma, e
o dos congregantes, em Lisboa. 

O interesse pelos doentes e presos era também comum.
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Temperamentos muito diversos, com raras qualidades hu-
manas, um e outro eram dotados de extraordinário senso
prático. No governo pessoal da congregação, nos primeiros
tempos, muito se deve à sua capacidade de decisão ime-
diata, no tocante a normas concretas, em pontos clarifica-
dos nos respectivos estatutos. S. Filipe, como Quental, proi-
biu os sermões teóricos, exigindo, ao contrário, que neles
fossem abordados temas concretos, ilustrados com história
eclesiástica ou vidas de santos. 

Pontos comuns com o Oratório italiano e francês são ine-
gáveis. Diferenças também? É seguro. 

Da instituição francesa resultam muitas dissemelhanças:
as casas portuguesas são completamente independentes
entre si, os seus membros não podiam ser compelidos a
transferirem-se de uma casa para outra, não recebiam en-
cargos de colégios, nem compromissos de substituição de
párocos. As divergências em relação à italiana são também
profundas. O P. Quental chegava a ser, por vezes, violento,
especialmente em questões de disciplina. Vale a pena a ci-
tar uma passagem da sua carta de 16 de Maio de 1672: 

«… e bom fôra que a excomunhão dos que sahiram sem
o dizerem fôra a mais bem assentada se podesse  ser, e
que a Congregação se podesse valer do braço secular
para os haver às mãos,  castigar pela fugida, e mais al-
guns crimes se os fizerem, assim como diz se pode va-
ler para os lançar fora quando elles despedidos não
queirão sahir»23. 
Seria inútil encontrar tal dureza e determinação no espí-

rito de S. Filipe. Diferenças nas congregações? Sem dúvida,
e os próprios oratorianos do século XVIII as viram clara-
mente, ponto por ponto24. 

S. Filipe de Néri, Pedro de Bérulle, Bartolomeu do
Quental..., três homens, três temperamentos, três culturas,
três épocas diversas, outras tantas instituições, mais ou me-
nos originais. Idênticos objectivos profundos. Por mais forte
que fosse a sua personalidade e maior a marca impressa na
respectiva obra e respeito que os seus filhos lhes votassem,
o futuro escapava-lhes. Fora do seu alcance estava, pois,
marcar um rumo definitivo, sobretudo se se tratava de definir,
à partida, uma certa psicologia colectiva ou uma espirituali-
dade que o tempo e os homens haveriam de ir moldando. 

Sabemos o que cativava e também o que afastava
Bartolomeu do Quental do Oratório já existente, quando ele
se decidiu a instituir o seu. Era, pois, legítimo vê-lo procurar
uma via própria, uma originalidade ditada, afinal, pelas cir-
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cunstâncias do tempo e lugar. O Oratório, contudo, após a
sua criação escapou-se-Ihe, passou a ter uma vida própria,
seguindo um rumo que o fundador não previra. Tal como um
ser vivo, evoluiu independentemente da célula mãe.

Pelo menos um aspecto pelo qual Bartolomeu do
Quental se bateu denodadamente inspirado no Oratório
francês, ficou sempre a pairar no ar. Referimo-nos à união
das casas entre si, sob a autoridade de um geral25.

Os particularismos regionais, os problemas quotidianos
e as obrigações estatutárias eram demasiado absorventes.
Faltava, par outro lado, uma força agregadora como a que
dimanava directamente do fundador. Era extremamente di-
fícil querer unir e dar urn certo sentido de homogeneidade
a casas com condições materiais, sociais e culturais tão di-
versificadas. Portugal do século XVIII não tinha seme-
lhanças com a França da época de Bérulle. 

Por último, uma outra questão. Os oratorianos portugue-
ses posteriores a Quental que pensavam da sua filiação?
Bartolomeu ou S. Filipe? Podemos responder sem hesitar:
ambos. Dos seus escritos em bloco será quase impossível
saber por quem mais se inclinavam. O Apêndice, confirma-
do por Roma, se existia, era «para melhor reforma, direcção
e governo da mesma nossa Congregaçam Lusitana».26

E os estatutos, afinal, eram os de S. Filipe ou os do P.
Bartolomeu? Uns e outros, responde o mesmo canonista,
cuja obra analisava minuciosamente o problema. Só os de
S. Filipe não eram praticáveis e exclusivamente os de
Quental deixavam fora privilégios e graças, que se preten-
dia garantir como regalias próprias.

Que os estatutos quentalianos não eram demasiado exi-
gentes aos olhos dos seus contemporâneos e sucessores,
por mais que o pareçam em paralelo com os filipinos, pro-
va-o o facto de alguns dos congregados terem abandona-
do a Congregação por nela acharem demasiada liberdade.
Estranho? Talvez, mas real. 

Completamente diversa é a posição do mesmo autor re-
lativamente aos Estatutos do Oratório Francês. Ao referir-se-
-Ihe, sintomaticamente. considera-os não «nossos». 

Neste sentido, podemos afirmar que a matriz do huma-
nismo italiano, decorrente da acção e da instituição surgida
à volta da figura de S. Filipe de Néri, esteve profunda e in-
delevemente presente no Oratório Português enquanto este
existiu, como marca da cultura portuguesa.
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Note

(1) Maria de Lourdes Belchior Pontes, Frei António das Chagas. Um
Homem e um estilo de século XVII. Lisboa, 1959, p. 455.

(2) A este propósito, bastará remeter o leitor para duas obras antitéticas,
geradas nesse contexto: Catástrofe do Reino de Portugal na deposição de
El-Rei D. Affonso o sexto e Anti-catastrophe, história d’El-rei D. Affonso 6º. de
Portugal, publicada apenas em 1845, no Porto,  por Camilo Aureliano da Silva
e Sousa. 

(3) Cf. José Guilherme Reis Leite, “A Conjuntura Política Interna” em
Portugal da paz da Restauração ao ouro do Brasil, Nova História de
Porrtugal, dir. de Joel Serrão e Oliveira Marques, vol. VII, Lisboa, 2001, pp.
192 e ss.

(4) Aos que poderíamos classificar como clássicos de António Alberto
Banha de Andrade, de José Sebastião da Silva Dias, de Jean Girodon, de
António Coimbra Martins e de Eugénio dos Santos, deveremos acrescentar
outros mais recentes de Francisco Contente Domingues, de Zulmira Coelho
dos Santos ...

(5) Do autor, O Oratório no Norte de Portugal Contribuição para o estu-
do da história religiosa e social. Porto, 1982, p. 46. 

(6) Arquivo dos Hospitais Civis de Lisboa (AHCL), ms. nº. 1932, carta 
nº. 3.

(7) Cf. A Mocidade de Herculano até à volta do exílio. Lisboa, 1934 
p. 105.

(8) Cf. Maria de Lourdes B. Pontes, Frei António das Chagas. Um homem
e um estilo do sec.XVII. Lisboa, 1953, p. 20 5, nota 20.

(9) Cf. J.S. Silva DIAS, “A Congregação do Oratório. Sua traça primiti-
va”.Colóquio, Junho, 1967, nº. 44, pp. 65-66.

A documentação, a que o autor se refere, publicada anteriormente é: A
Congregação do Oratório de Lisboa. Regulamentos Primitivos, Lisboa,1966.

(10) Cf. Jean GIRODON, “Les Origines de l’Oratoire de Portugal”,
Bulletin des Études Portugaises, 1967/68, pp. 150 a 162.

(11) A.H.C.L., carta de 9 de Agosto de 1672. 
(12) Cf. Vita di S. Filippe (Pe. Aringhi), Biblioteca.
(13) Nada de extraordinário havia nesta atitude do P. Quental, porque «È

noto che, dopo essersi mostrata lenta nell’accogliere e nello sviluppare le
idee riformistiche del Concilio di Trento, la Francia passò alla testa della rifor-
ma cattolica negli anni 1620-1640, sostituendosi in questo ruolo di guida alla
Spagna ed all’Italia». Carla RUSSO, «Studi Recenti di Storia Sociale e
Religiosa in Francia: Problemi e Metodi», Rivista Storica Italiana. Napoli,
1972, Fas. III, p. 627.

(14) André GEORGE, L’Oratoire. Paris, 1928, p. 111 
(15) «Cartas do Padre, Fundador da Congregação do Oratório», publi-

cadas por Oliveira Guimarães. Revista se Guimarães, volumes XVI e
Bartolomeu do Quental XVII.

Cf. Jean GIRODON. Lettres..., p. 8. 
(16) André GEORGE, definiu-as lapidarmente por estes termos: «Filipe,

mesmo velho, nunca foi velho. Bérulle, esse nunca foi jovem».
Ob. Cit., p. 50.
(17) Palestrina, Animucia, Tomás L. De Victoria e Francisco Soto, entre

outros.
(18) A Oratória nasceu dos hábitos e sessões regulares do Oratório. 
(19) A. GEORGE, ob. Cit., p. 69.
(20) Cf. Victor-Lucien TAPIÉ, Baroque et classicisme. Paris, 1957.
(21) Cf. Estatutos, do Oratório nos. 3 e 18.
Na segunda metade do século XVIII nao se cumpria o regulamento nes-

te particular. As festas principais, sobretudo a de S. Filipe de Néri, eram abri-
lhantadas com musica de fora. Nas contas da casa. do Porto aparecem vá-
rias despesas com encomenda e execução de composições, a cargo de um
dos maiores nomes da música sacra da cidade, o maestro António da Silva
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Leite. Cf. Arquivo Distrital do Porto., Congregação do Oratório, Livro n.º 29.
No livro n.º 8 do espólio da Congregação do Porto, guardado no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, há verbas de pagamentos ao mesmo músico
desde 1795 até 1825, inclusive.

(22) Cf. Apêndice, cap. I, J.S. Silva DIAS, A Congregação do Oratório de
Lisboa, pp. 42-43.

(23) A.H.C.L., ms. 1932, carta de 16 de Maio de 1672. 
(24) No cartório de cada uma das Casas havia um apontamento das

«Differenças dos nossos Estatutos e os de S. Fillippe de Roma».
(25) Ainda nos fins do séc. XVIII ele era um desejo de alguns: Ainda no

último quartel do século XVIII se esperava que o projecto do P. Quental pu-
desse vir a ser realidade neste aspecto: «... e enquanto a Congregção não
tem o dito geral tem já Vice-Geral em todas as suas casas com o mesrno or-
dinario e quasi Episcopal qual Vice Geral he o P. Preposito com a Junta dos
7 Deputados, que fazem as vezes do mesmo Geral». 

Cf. Vicente Pereira, ms. Part., fols. 493-494. Cf. também J. GIRODON,
Lettres..., pp. 356-357 e 380-382. 

Cf. Ms. part., f. 54.
(26) Palavras de um manuscrito, sem autor, oriundo do Oratório do Porto

(propriedade privada).
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Humanismo Latino 
na cultura portuguesa - reflexos na música

Senhor Presidente da Fundação Cassamarca de
Treviso, Avv. On. Dino De Poli,

Senhora Professora Elvira Mea, Coordenadora da
Cátedra “Humanismo Latino” da Faculdade de Letras da
U.P.

Senhores Professores,
Ilustres Participantes neste Colóquio,
Senhoras e Senhores:

Costumam as palavras iniciais debitar-se sem o recurso
ao papel, ou à muleta de qualquer cábula. Logo aqui co-
meço à revelia dos hábitos. É simples a razão. A minha já
não é idade para experiências novas e o risco desta era o
de por tal modo me embrulhar que nada se chegasse a per-
ceber do que, enfim, acabasse por tartamudear. 

Naturalmente, não é para a acta um arranque assim.
Serve ele, em primeiro lugar, para apresentar cumprimentos
às entidades que tornaram possível este Colóquio – à
Fundação Cassamarca de Treviso, na pessoa do seu
Presidente, Avvocato Onorevole Dino De Poli, e à Cátedra
Humanismo Latino da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, na pessoa da sua Coordenadora, a quem não sei
se agradecer se perdoar o ter-me trazido aqui. Posto o que,
na maré ainda dos cumprimentos, desejaria estender as
minhas saudações aos Senhores Professores participantes
neste Colóquio e, naturalmente, à Direcção e aos
Professores desta Faculdade, que foi a minha há muitos
anos atrás. 

Por último, acho que devo aproveitar o ensejo para pre-
venir e mesmo alertar todos os que se derem à benevolên-
cia de me escutar, para a mais que certa transgressão, no
que aqui trago, daquela compostura que sei dever exornar
toda e qualquer comunicação que se apresente em foro
científico. Não sou um académico. Movo-me em meio artís-
tico, embora tenha alguma relutância, ou, se quiserem, al-
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gum pudor, em considerar-me a mim mesmo artista. Mas, tal
como os artistas, que só verdadeiramente o são se nos to-
cam, sensibilizam, emocionam, se nos questionam, se nos
obrigam a repensar o estabelecido, não me importo de sair
fora da norma, e, se necessário, de assumir, com mais ou
menos jeito, às vezes apenas informalizando o tradicional-
mente formal, não me importo – dizia – de assumir o incó-
modo de incomodar. 

Aqui chegado, deveria abandonar a primeira pessoa, e
limitar-me a dar voz a uma exposição impessoal, distancia-
da, analítica, escrupulosamente não engagée, irrepreensí-
vel no encadear dos argumentos, requintada no agencia-
mento dos contornos formais, sólida, enfim, tal um baluarte
inexpugnável. E que fosse direita ao assunto. Que ela, isto
é, eu, me pusesse, de imediato, a dar conta, sem tergiver-
sações nem circunvagações, do que por aí ande na música
portuguesa que possa ter-se como iniludivelmente tributário
do humanismo latino. 

Mas, como encerrar numa formulação conceptual sufi-
cientemente precisa e, necessariamente, sucinta o que de-
va entender-se, exactamente, por humanismo latino, quer
na Europa de Quatrocentos e de Quinhentos quer depois,
para, arrimando-me a esse bastão e a ele arrimando tam-
bém os meus ouvintes, partir seguro para a abordagem do
que aqui, finalmente, me convoca, se o assunto não se far-
ta de dar pano para mangas, se o assunto foi objecto, é ob-
jecto, há-de ser objecto de um número absolutamente im-
possível de inventariar de comunicações, de estudos, de
dissertações, de volumosas teses universitárias e de gordas
publicações das mais ínvias naturezas? 

Desde logo - reparo - não era oriundo do espaço linguís-
tico romance o mais celebrado dos humanistas, conquanto
se tivesse ele feito admirar como o mais exímio dos scripto-
res do latim recuperado, língua em que se exprimia, ainda
oralmente, com o à-vontade que muitos não têm nem na sua
língua madre, embora não se devesse somente ao latim
aquela impressionantíssima formação, tão cedo decantada
em sabedoria, que o trouxe guindado nos píncaros da fama,
para sua glória e escarmento. Pelo domínio do grego e do
hebraico passava também, a esse tempo e no capítulo das
línguas, uma inteira formação humanista, mesmo no espaço
geográfico estritamente latino. Mesmo neste país periférico
que Portugal é, não escasseiam os mais luminosos exem-
plos disso mesmo, ainda entre os músicos. De D. Heliodoro
de Paiva, um dos primeiros e mais celebrados composito-
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res de Santa Cruz de Coimbra, diz-se, no seu assento de
óbito (21 de Dezembro de 1552) que foi “muito bom ebrai-
co, grego, latino, philosopho musico, muito perfeito univer-
sal em toda a música”. 

No tratamento tu cá tu lá dessas línguas mortas redivi-
vas, se jogava, de resto, entre as gentes dadas às letras, às
humanas como às divinas, a mais estimulante e a mais no-
va das humanas disciplinas, aquela sobre a qual assentava
a imparável curiosidade que aos mais audazes movia a pro-
curar restabelecer em seus fundamentos o texto de que se
reclamavam e em torno do qual se reuniam e se desavi-
nham cristãos e judeus, católicos romanos e cristãos refor-
mados das mais desvairadas confissões. Vale a dizer que
andava o ‘livro dos livros’, esse que é um dos mais belos e
lapidares repositórios das grandezas e misérias do ser hu-
mano, também o mais controvertido dos textos e, segura-
mente, aquele em nome do qual uma parte muito significa-
tiva da humanidade se envolveu em mais guerras, organi-
zou mais máquinas de tortura, desencadeou mais chacinas,
perpetrou mais crimes (catolicismo era, proselitamente, na
época em que o cristianismo se estilhaçava numa profusão
de fracturas, a palavra para globalização), andava a Bíblia
– dizia – a tombos com a filologia e, consequentemente,
com o desconforto de novas exegeses.

Latim, grego, hebraico: línguas, afinal, das culturas em
que se caldeava a cultura europeia, a primeira na história a
ter, precisamente por essa época, condições para abraçar
num planetário amplexo o inteiro orbe, aos ombros que ca-
minhava da gesta marítima dos povos peninsulares. Aí, ver-
dadeiramente, começou o mundo a globalizar-se: “... E viu-
-se a terra inteira, de repente, / Surgir redonda do azul pro-
fundo” - escreveria, a bronze, o autor da “Mensagem”. Nem
é preciso ir buscar o que a respeito se contém no brônzeo
“Manifesto” de 1848...

Assim fincada a mão, deste modo esconso, numa ínfima
parcela do subentendido sobre que se erguem todas as
doutíssimas congeminações trazidas a foros como este, de-
veria passar lesto adiante.

Só que este arranque, que já vai longo, este exórdio, me-
lhor direi, para mais concordantemente me entrosar, lançou
irremediavelmente o sujeito que vos fala, espírito avesso a
construções esquemáticas e arrumadinhas – como já se dei-
xa ver – na perigosíssima e incomodíssima via da perguntice:

Por que se adjectiva de latino, visto isso, o dito humanis-
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mo? Pela adopção do latim como língua de comércio inte-
lectual no seio da comunidade dos doutos, grosso modo
disseminada por um espaço geográfico que largamente ex-
travasava o da latinidade? Enfileiramos, então, Desiderius
Erasmus Rotherodamus no número dos humanistas latinos?
Também o seu particular amigo do outro lado da Mancha,
Thomas More? Ou será porque de um país latino partiu o re-
novado interesse por essa Antiguidade que precisamente
no seu solo conheceu, em tantos domínios, um esplendor
que nunca antes andara visto? É este humanismo que volta
a preocupar, no sentido de um seu re-renascimento, as
mentes que a Fundação Cassamarca de Treviso vem, des-
de há anos a mobilizar, em colóquios, convénios e congres-
sos, por Europas e Américas? É por aí que se espera erguer
a grande resistência, a muralha inexpugnável, a intranspo-
nível barragem à torrente monocolor que, a partir do espaço
anglo-saxão, e mormente do estado-unidense, está a engo-
lir o Planeta? É de um perscrutar da virtus latina, diversa-
mente traduzida em virtù por humanistas e condottieri, que
se trata? Persegue-se uma sua refundição / refundação, na-
tural e convenientemente aggiornata? Ou é de um conceito
um pouco mais lato, que tende a idealizar como centradas
no homem e com ele eminentemente preocupadas as cul-
turas que nos países latinos da Europa de Quinhentos se
desenvolveram e daí irradiaram para os mundos recém-
descobertos? Mas há alguma compatibilidade humanista
entre Pizarro e Las Casas? Entre os senhores do engenho e
Vieira? Não se formavam na frequentação do trivium e do
quadrivium os inquisidores e tantas das suas vítimas? Por
outro lado, não é europeia, e grandemente latina, a matriz
civilizacional mais presente no mundo ora globalizado?
Terão os Estados Unidos gerado, a partir sobretudo da re-
volução informática, uma outra coisa? Crerá alguém que, no
discurso político, algum dos responsáveis da superpotência
– ou qualquer dos seus mais reverentes yes-men – deixará
de assumir, em discursos incendiados, os valores humanos,
de propagandear que o homem é, sim senhor, o centro das
duas preocupações, mesmo se se dão, uns e outros, há de-
cénios, a tripudiar sobre isso tudo? Não é a Casa Branca
quem mais enche a boca com aquilo a que chama ‘direitos
humanos’? Mesmo se despudoradamente recalcitra em não
respeitar os mais elementares desses direitos, como a re-
cente Cimeira da Terra deixou bem claro, e se a sua sanha
belicista se não cansa de afiar as garras e de, ‘cirurgica-
mente’, as aplicar, razão iniludível para o regime de ex-
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cepção que pretendem para os seus homens de mão no
TPI? E, chegando-nos mais a nós, ao nosso passado re-
cente: admitiria Salazar não ser um humanista provado, um
humanista dos quatro costados, latino e, ademais, cristia-
níssimo? Mas não era justamente na oposição à ditadura,
no quotidiano da luta contra o regime, no envolvimento soli-
dário com os oprimidos e explorados, que se vivia o mais
encendrado dos humanismos, protagonizado, por vezes la-
do a lado, por ateus e agnósticos, de raiz marxista na maior
parte dos casos, mas também por humanistas cristãos e ca-
tólicos, bem latinos todos eles? E – para me reportar ao es-
paço europeu estritamente latino e ao momento presente –
quando o critério do progresso é o lucro, quando em nome
dele o desemprego alastra, atingindo por vezes famílias in-
teiras, às quais se apresenta como um novo cavaleiro do
Apocalipse, quando vastas camadas são empurradas para
o vazio, para a exclusão e para a marginalidade, é com as
nossas comunicações herméticas, partilhadas, entre quatro
paredes, com uma pequena comunidade de eleitos, que
esperamos mudar o nosso mundo? Ai! Ai!... Onde, num ápi-
ce, já vamos... Onde a mão, de novo a fincar-se, acabou por
ir parar... 

E a música? 
À música, de um modo ou doutro, não há nada que fi-

que alheio. 
Quantas irreprimíveis interrogações, tantos desafios,

tantas possíveis linhas de desenvolvimento para o que aqui
se trouxesse. 

Impossível, contudo, ir por aí; tomar, ainda que sinteti-
camente, cada um desses pontos escaldantes, por onde se
deixou escapar tanta da humana contradição. 

Impossível, também, se revelou, de resto, mesmo a con-
sideração da totalidade dos tópicos desta comunicação
anunciados no resumo posto a circular, quando ela era ain-
da projecto. Falta de tempo meu para a todos conveniente-
mente tratar; completa desmesura do cometimento futura-
do, face ao tempo disponível para o acolher. 

Do que trago, enfim, muito beneficiaria com um último
esforço de síntese. Detive-me, porventura, tempo demais,
fora de Portugal. Espero, contudo, que o facto não venha a
ser tido por largamente injustificado. 

Antes ainda de me embrenhar pelos desvãos musicais
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da matéria em apreço – que se me escuse mais esta delon-
ga –, haverei de meter, por momento breve, e do único mo-
do que o engenho me permite, digamos que com uma altu-
ra de voo toda ao rés da terra, a minha foice na seara alheia
da reflexão historiográfica, para me desfazer de alguns en-
gulhos que o presente desafio me levanta. Explico-me: um
comum factótum, um daqueles habilidosos artesãos que vão
a todas, é diante da empresa que decide das ferramentas
que vai utilizar para a levar a bom termo. A própria natureza
do que se lhe apresenta lhe suscita os instrumentos de que
é mister servir-se. Ora, na presente situação – venho falar de
música (recorde-se, porque, para já, não vai parecendo) – fi-
gura-se, a este especialista de coisa nenhuma, que lhe for-
necem, se não propriamente a totalidade das ferramentas, a
fundamental, ou seja aquela a partir da qual haverá ele de
se servir de todas outras, o que virá praticamente a dar no
mesmo. E essa ferramenta é logo, nem mais, o instrumento
de análise, um como telescópio, com lentes e filtros sobre-
postos, (des)afinados por séculos, através do qual, ou dos
quais, é mister que enfoque (na impossibilidade ontológica
da realidade transcorrida ela mesma, sequer a parcimonio-
sa documentação onde factos e ideias acabaram por ter al-
gum remoto, desgarrado, disperso eco, documentação que
lhe é, na emergência, perfeitamente inacessível) a possível
historiografia que por aí anda feita sobre essa realidade. 

Dito de outro modo: aquilo que para um historiador das
letras, do pensamento – também das artes figurativas e vi-
suais (com a eventual excepção da pintura, que se pôs a
caminhar sem que conhecesse uma imagem que fosse da
pintura antiga) –, ou para um historiógrafo tout court, cons-
titui um próprio objecto de pesquisa (debruçar-se sobre
aquelas matérias nos séculos que testemunharam o huma-
nismo é o mesmo, ou praticamente, que indagar sobre o
próprio humanismo), não parece ser, na circunstância, para
um amante das demandas musicológicas, mais que um no-
vo ângulo oferecido à observação de uma realidade que,
até ao presente, naquilo em que se constituiu como prática,
sem grandes sobressaltos desenvolvida desde que a in-
venção de uma escrita musical tornou possível esse desen-
volvimento, só episodicamente e muito de passagem (gé-
nero: então a música não teve nada a ver com o assunto?)
o terá sugerido, pois que é objecto de referências, compa-
rativamente breves, em obras historiográficas de certa en-
vergadura, dedicadas aos séculos do Renascimento. Já se
perceberá porquê.
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Contudo, o carácter – digamos – focalizado dessas
abordagens, o limitarem-se elas a dedicar expressamente
algumas breves páginas à consideração dos efeitos ime-
diatos do pensamento humanista na música, não significa
que os reflexos desse pensamento não extravasem larga-
mente os aspectos considerados, não remanesçam para lá
do que as  abordagens circunscritas isolam, antes, aban-
donadas estas – a vida não se compadece com umas quan-
tas considerações analíticas ´–, o mais natural é que tais re-
flexos, ainda se não de um modo ostentoso, se façam sen-
tir duradouramente: mais não seja, na maneira de agenciar
o discurso musical. A retórica contaminou – não o dizemos
aqui em sentido pejorativo – todas as artes, e sobremaneira
a arte musical, e não apenas quando ela se enlaça com o
verbo. Já se perceberá como.

A música é das artes a mais efémera. De tal modo fugi-
dia que ainda se escuta e já se vai desvanecendo. Sem me-
mória ficaria reduzida a uma sequência pontilhista de vi-
brações sem nexo: não existiria como linguagem, menos
ainda como arte. Divina entre todas, vieram os homens, de
tempos imemoriais, a designá-la, por isso. As pinturas mu-
rais de Pompeia, a Vénus de Milo, o Parténon, o Coliseu,
oferecem-se de imediato ao desfrute de quem quer, pelo
tempo que quiser ou dispuser. Sejam quais forem os graus
de aprofundamento na captação do que nelas o artista apri-
sionou para que se libertasse nuns olhos fruidores.
Nenhuma intermediação entre a sua imutável materialidade
e a vista deslumbrada que logra pousar-lhes em cima. 

Não assim a música. Para que exista não basta o com-
positor. É (quase) sempre necessário que um como me-
dium, dotado da capacidade de penetrar o que haja de
mais recôndito naquele cúmulo de sinais gráficos, inertes e
esotéricos (ao menos para o comum dos mortais), que
constitui uma partitura, a execute, isto é, transforme em
sons o que o um inventor visionário, por uma prodigiosa as-
sociação entre ouvido e cérebro e vista e mão, traçou, a gol-
pes de engenho, num papel pautado.

Ora, o humanismo latino renascente – isto é, aquela es-
pécie de estado de espírito que, a partir de Itália, sob o im-
pulso pioneiro dessas desmedidas figuras que foram Dante,
Petrarca, Boccaccio e, sobretudo, a reboque da agitação
provocada um pouco mais adiante, ao longo de todo o
Quattrocento, por gente como Poggio Bracciolini, Leonardo
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Bruni, Marsílio Ficino, Lorenzo Valla, Pico della Mirandola,
Alberti, Angelo Poliziano, Pietro Bembo (este já a entrar pe-
lo séc. XVI), foi sendo partilhada pela elite culta europeia –,
ao dar-se ao cultivo das línguas clássicas e a um comércio
intelectual que tinha o latim por veículo privilegiado1, tinha
forçosamente que se defrontar com o pensamento de que
essas línguas eram veículo. O deslumbramento dessa nova
intelectualidade diante do que velhos palimpsestos traziam
até ela de muitos séculos atrás, atirou-a, num primeiro ido-
látrico impulso, para a imitação e para o comentário.
Imitavam-se poetas e autores de tragédias; comentavam-
-se, sobretudo, os filósofos. 

Sob o influxo dos humanistas, uma febre de imitação
percorreu os cultores de todas as artes. 

O que haveriam os músicos de imitar, dessa
Antiguidade erigida em modelo, atenta a impossibilidade de
ouvirem a arte de gregos e romanos? Resignaram-se a dei-
xar para os teóricos o comentário do que os velhos filósofos
– Pitágoras, Nicómaco, Aristoxeno, Filolau, Arquitas,
Ptolomeu, Platão, Aristóteles –, e escritores – Varrão,
Salústio, Juvenal, Horácio, Ovídio, Virgílio, Cícero,
Quintiliano –, expenderam sobre as suas vivências e re-
flexões musicais? Não se terão sequer aventurado a tentar
traduzir experiencialmente o que a autoridade dos antigos
relatava sobre os poderes da música, triunfadora da 
doença e da morte, virtudes que só poderiam advir-lhe do
especialíssimo agenciamento dos modos – o dório, o frígio,
o lídio e o mixolídio, mais os seus respectivos hipo –, e dos
géneros – o diatónico, o cromático e o enarmónico –, da
quantidade vária, mas adequadamente combinada, dos
‘pés’ – o pírrico (∪∪), o troqueu ou coreu (- ∪), o jambo
(∪-), o tríbraco (∪∪∪), o espondeu (- -), o dáctilo (- ∪),
o anapesto (∪∪-), o proceleusmático (∪∪∪∪), o anfí-
braco (∪-∪), o baquio (∪--), o anfímacro (- ∪-), o antibá-
quio (- -∪), o péon I (-∪∪∪), o péon II (∪-∪∪), o péon
III (∪∪-∪), o péon IV (∪∪∪-), o jónio maior (- - ∪∪), o
jónio menor (∪∪-), o molosso (- - -), o epítrito I (∪ - - -), o
epítrito II (- ∪- -), o epítrito III (- - ∪-), o epítrito IV (- - - ∪),
uns só com breves, outros com longas só, todos os demais
combinando, de modo vário, longas e breves –, pés que se
juntarão dois a dois para formar os “metros”, conjugando-se
pés e metros para formar o ‘verso’ – meios, todos eles, pro-
piciadores (uma vez convenientemente combinados e ade-
quadamente encadeados), de todo o tipo de emoções e
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sentimentos. Propiciadores? – que digo eu? – catapultado-
res, capazes de construir de Tebas a muralha, ao som ma-
gríssimo da lira que Amphion dedilha, que não apenas de
amansar feras – o que não seria já coisa pouca – como o fa-
zia Orfeu, antes de se meter a amansar as potestades in-
fernais, no intento, finalmente vão (e não em razão da per-
da de qualquer capacidade persuasiva da sua música), de
arrebatar ao reino das trevas a sua belíssima Euridice? 

De que modo encontraram os músicos renascentistas
no que faziam, à míngua manifesta de tamanhas maravi-
lhas, correspondências com o que se vinha realizando nas
outras artes e nas letras?  Preocuparam-se com isso ou pas-
saram adiante? 

Teve Portugal – país, à época, no cerne dos principais
desenvolvimentos à escala planetária – alguma coisa a ver
com essa aventura, ou conservou, a tal respeito, o estatuto,
a que habitualmente vem condenado, de país periférico,
sempre a reboque e, tardiamente, de gostos e modas 
alheias?

Naturalmente que a empresa humanista chegou à músi-
ca, como não podia deixar de ser. De modos vários. Desde
logo, pela mão de muitos dos humanistas, como foram os
casos de Marsílio Ficino, Pico della Mirandola, Ângelo
Poliziano, Leão Baptista Alberti, António di Guido, António
d’Agostino, Baccio Ugolini, que todos foram excelentes exe-
cutantes: uns, como Ficino, da lira, muito grega e, assim,
sobremaneira humanista; outros, como Poliziano, do alaú-
de, bem árabe, até na sua mesma designação, e, portanto,
bem pouco clássico, mas sobremaneira renascentista.

Pois, por estranho que possa parecer, atenta a impossi-
bilidade de ouvir, de presenciar, de contemplar, auditiva-
mente falando, a música da Grécia Antiga, o que move a
muitos é mesmo a imitatio. Quando Castiglione entende ser
a música indispensável à completa composição do seu
Cortesão, é porque – e ele não se esquece de o dizer – os
antigos a celebravam e a tinham na conta de coisa sagra-
da2. “O facto de Sócrates, já velho, ter aprendido a tocar cí-
tara, e de, quer Platão, quer Aristóteles, entenderem que to-
do o homem de bem a deve praticar, são motivo para que a
recomende como o meio mais eficaz de atingir a virtude”.

Marsílio Ficino (1433-1499) converter-se-ia mesmo num
dos mais activos promotores do humanismo musical:

“É este um século de ouro, pois que trouxe à luz as dis-
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ciplinas liberais quase extintas, a gramática, a poesia, a elo-
quência, a pintura, a arquitectura, a música, a arte de can-
tar sobre a antiga lira de Orfeu, e tudo isso em Florença” –
haveria de escrever, para que, hoje ainda, o soubéssemos.
Só que, quando assim deparamos com a ‘arte de cantar so-
bre a antiga lira de Orfeu’, imediatamente precedida da re-
ferência à ‘música’, como se verdadeiramente fora outra
coisa (a sinonímia, ou mais exactamente, a particularização,
não a faz relativamente a nenhuma das outras disciplinas),
temos nós que ir além do sentido que hoje damos às pala-
vras. Se, por um lado, é a Antiguidade que por ali paira res-
surgida, algo de medievo remanesce, e isso é a medieva
destrinça entre teoria e prática, aliás herdada da
Antiguidade: a música de que se fala é a teoria, o lado no-
bre da arte, a – digamos assim - filosofia ou, se quisermos,
ciência da música, o mais são cantores e tocadores. Ele
mesmo, Marsílio Ficino – ainda que os historiadores do hu-
manismo raramente o refiram – foi um respeitado teórico da
música, não se limitando a condensar apenas no seu De ra-
tionibus musicae, dedicado a Domenico Benivieni, “musi-
cus absolutissimus” (de quem se não conhece música al-
guma), as suas considerações sobre ela, pois se lhe referiu
detidamente em vários dos seus escritos, e foi, também, pa-
ra além disso, o mais que provável mais ilustre dos improvi-
sadores cantantes: era maravilha vê-lo improvisar sobre os
Hinos Órficos, que ele mesmo vertera do grego para o latim,
acompanhando-se à lira – a sua famosíssima lyra orphica –,
possuído de um órfico arrebatamento: “olhos ardentes, mui-
to direito na sua pequena estatura, a alma penetrada de ins-
piração divina, apanhado por aquele furor que Platão pro-
jectava nos poetas” – para usar, em tradução livre, as pa-
lavras com que Nanie Bridgman3 sintetiza a deslumbrada
descrição do poeta Campano. E, com ele, de novo a músi-
ca curava. Ao menos da melancolia e dos acessos de bílis.
Francesco Musano, aqui trazido pela mão de Nanie
Bridgman, veio um dia agradecer-lhe os seus bons cuida-
dos, que o haviam libertado de certas febres, rogando-lhe
que tivesse a amabilidade “de voltar a executar para ele al-
guns cantos ao som da sua lira”.

Antes de Ficino, já um Coluccio Salutati considerara que
“ela (a música) ilumina a gramática e aplanando os conflitos
da dialéctica, aljofra com a sua maravilhosa doçura as flo-
res da retórica; atrai tão fortemente os espíritos para a con-
templação do belo que foi a primeira e a mais activa inves-
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tigadora das proporções dos números, e, medindo a voz
como um corpo sólido, é plausível que ela realce a subtile-
za da geometria. E como poderia a medicina, sem a ajuda
desta ciência, examinar e estudar a boa adaptação dos
membros e a harmonia que reina, diz-se, nos mortais”?

E se a música, com Ficino, curava, também era capaz
do contrário. À fé de Giovio, a morte de Poliziano constitui-
ria um elucidativo exemplo de arrebatamento (furor) poéti-
co. Um belo dia de 1494, com tal ardor se entregava ele,
acompanhando-se ao alaúde, a fazer o panegírico de um
adolescente, que uma febre mortal súbita o atirou por terra,
e não tinha mais de quarenta anos de idade...  

Da música mesmo, da música prática destes humanis-
tas, ainda de La Favola di Orfeo deste mesmo Ângelo
Poliziano, representada em Mântua em 1480, quando do
casamento de Isabella d’Este com Francesco Gonzaga, na
qual um outro célebre improvisador, Baccio Ugolini, discí-
pulo de Ficino, encarnou o semideus, conhecemos, contu-
do, tanto como conhecemos da música dos gregos: des-
crições. Tratava-se - assim se pensa - de música monódica,
essencialmente declamatória, construída sobre presumidos
modos gregos ressuscitados a partir da interpretação dos
textos antigos, que toda esta gente porfiava em, como ago-
ra se diz, descodificar.

E, se desta música nada resta, o que haverá, na que
abundantemente chegou até nós, que possa reclamar-se
da marca do pensamento humanista? 

Diga-se, antes de mais, e salvaguardando todos os ris-
cos que o excessivo simplismo sempre carrega, que o sé-
culo XV foi marcado, no que às manifestações mais avança-
das de música culta respeita (havia, naturalmente, uma mú-
sica popular, e polifonias locais mais frustes, florescentes,
designadamente, em ambas as penínsulas ocidentais euro-
peias), pela omnipresença da matriz franco-flamenga, a
qual, por ramificações várias, se estendeu um pouco por to-
da a Europa, e, grosso modo, se caracteriza por cons-
truções polifónicas, progressivamente mais e mais elabora-
das, pelo uso mais que recorrente de um contraponto em
que a prática da imitatio não carregava nenhuma conotação
que a ligasse à Antiguidade, sendo que o era de um tema,
ou da sua “cabeça”, ou seja, de algo que (quando não se
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tratava de tema preexistente, sacro ou profano) tinha antes
a ver com inventio, esta sim, de, por portas travessas, plau-
síveis ligações analógicas à toda humanista retórica, a qual
supunha – como é sabido – quatro campos de investigação:
inventio, dispositio, elocutio, actio, a pautar os seis passos
mais salientes da ‘oração’, ocorrendo na música – por que
não o admitir? – algo semelhante ao percurso igualmente
analógico que Alberti recomenda ao pintor, sem a elisão,
que Alberti faz, da actio, a qual, no caso vertente, se verá
traduzida na execução, embora quase sempre desgarrada
no tempo. 

Os processos compositivos franco-flamengos concreti-
zavam-se, objectivamente, em três direcções fundamentais:
na chanson, no motete e na missa polifónica. E vieram a
marcar toda a evolução da música no séc. XVI, designada-
mente, em Itália, que lhe tomaria, a partir sensivelmente de
meados de Quinhentos, a dianteira.

A magna questão é a de se saber o que prevalecia, nas
obra concretas dos mestres franco-flamengos, se o agen-
ciamento musical, a lógica construtiva resultante da apli-
cação inventiva dos processos contrapontísticos, na sua al-
ternância entre marés de ‘complexização’ e fases de sim-
plificação, num processo histórico que mergulhava as suas
raízes na Idade Média; se, ao menos a partir de certa altu-
ra, a percepção do texto, melhor, a sua valorização, a ex-
ploração das inflexões do verbo, ou do sentido do discurso
(o que não é bem a mesma coisa), pela música, tornada,
então, serva da palavra, uma das marcas seguras da pene-
tração dos ideais humanistas.

Na sua maior parte, os manuscritos (e mesmo impres-
sos), no que à música sacra concerne (mas não só), não
curam de colocar o texto sob as notas musicais a que res-
peite. O facto, que constitui, por vezes, um verdadeiro que-
bra-cabeças para os musicólogos que se dão às trans-
crições para notação moderna, origina, não raro, as mais
variadas soluções. Higino Anglés – relata Miguel Querol
Gavaldá4 (que relembra, na oportunidade, a transcrição, pe-
lo grande mestre, do Cancionero Musical de Palacio) –
“punha especial cuidado em que o texto cantasse bem”. 

Ora essa arreliadora, até por sistemática, ocorrência, dá
campo largo aos que sustentam manter-se por ali o prima-
do da música. 

Sabe-se, contudo, que os mais representativos dos
compositores franco-flamengos, designadamente os que se
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fixaram na Itália, ou que por lá se detiveram algum tempo,
fosse por influência directa do pensamento humanista, fos-
se pela interposição (de humanista influência) dos ideais de
perceptividade dos textos sagrados defendidos pelas igre-
jas reformadas, se foram tornando progressivamente mais
sensíveis à expressão e valorização das palavras pela mú-
sica. E não é difícil, em muitos casos, mesmo na situação
atrás descrita, encontrar, no jogo das imitações temáticas,
na importância das notas de apoio que semeiam o discurso
musical, que o pontuam e lhe mantêm, renovando-o, o inte-
resse, processo que vai transitando de voz para voz, dis-
cernir que palavra atribuir a que notas, de modo a que não
saia o acento defraudado, mas sim valorizado. Porque – di-
ga-se – não nos parece que, antes como depois da expe-
riência francesa da musique mesurée à l’antique (aliás apli-
cada à poesia em vernáculo, à qual se não adequava mini-
mamente), a quantidade latina clássica tivesse ali, de uma
forma tão abertamente ostensiva, alguma coisa que ver.
(Não há como o percepcionar, auditivamente, para com-
preender o sentido exacto do que aqui se afirma. Ouça-se,
de Claude Lejeune, uma das mais conhecidas chansons:
Revecy venir du Primpemps5 – musique mesurée à l’anti-
que da mais sugestiva).

A repetida referência que aqui se tem feito aos músicos
franco-flamengos era absolutamente incontornável. Na ver-
dade, “nos séculos que viram a espantosa floração do
Renascimento em Itália, nas belas letras como nas belas ar-
tes, a música cultivada por italianos, depois da promissora
colheita de ballate, madrigali, cacce, stampite... do tardo
Trecento e do Quattrocento nos seus alvores, conheceu um
inesperado apagamento. Não que tenham pura e simples-
mente desaparecido os músicos. Certamente que não.
Davam-se é a géneros menores, de sabor antes popular, e
por tal modo que – para encurtar a história – foi como se os
fizesse o que faziam. Não tiveram, durante décadas e dé-
cadas, como sair duma menoridade dir-se-ia sem préstimo
nem glória, não lhes valesse Nanie Bridgman: “se faltam os
“heróis”, encontramos aí (ao longo do século XV) todo um
povo de artistas que nem por serem mais modestos deixa-
ram de aplanar o caminho para os ‘homens ilustres’ do sé-
culo seguinte”. Inútil, pois, procurar, na Itália de então, vulto
musical para se medir com qualquer dos que, nas múltiplas
disciplinas das outras artes e das letras, formam a extensa
e ímpar galeria que do Olimpo e do Parnaso transalpinos,
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contempla o resto do universo, hoje ainda estupefacto
(Brunelleschi, Ghiberti, Masaccio, Luca della Robbia, Fra
Angelico, Paolo Uccello, Andrea Mantegna, Piero della
Francesca, Botticelli, Ghirlandaio, Leonardo da Vinci,
Verrocchio, Alberti, Miguel Ângelo, Perugino, Filelfo, Nicolau
de Cusa, Leonardo Bruno, Marsílio Ficino, Lorenzo Valla,
Poliziano, Gaffurio, Sannazzaro, Pico della Mirandola,
Ariosto – alguns entraram pelo séc. XVI). 

Por isso se tornou a Itália terra de promissão para os mú-
sicos franceses e, sobretudo, flamengos (os franceses gos-
tam que se diga franco-flamengos). De Dufay a Josquin e
deste a Willaert – para citar os expoentes maiores – ge-
rações de músicos excepcionais por lá andaram, ao serviço
da Igreja e seus príncipes, ao serviço dos Medici, dos
Sforza, mas também, e sobremaneira, dos Este, dos
Gonzaga, da Veneza dos doges, dos reis de Nápoles”.

Por isso é que, também – ironia das ironias –, o madri-
gal, esse supremo refinamento da música no seu casamen-
to com a poesia, que tão intimamente associamos ao génio
italiano, o madrigal que marca de um modo tão soberbo o
ressurgimento da música na pátria que ao depois, por dois
largos séculos, ia ser a sua, começou por ser cultivado aí,
essencialmente, por músicos franceses e flamengos”.6

“Não há, afinal, nada de surpreendente nisso. Numa
Itália onde pontificavam esses consumados artesãos da ar-
te do contraponto, com que se faziam, em suas regiões de
origem, motetes e chansons, natural mesmo era que ocor-
resse a algum deles a ideia que todos, afinal, tinham mais à
mão, porque fazia parte do seu comum apetrechamento
musical, ideia que o futuro se encarregaria de revelar como
absolutamente explosiva: fecundar in ovo a chanson / mo-
tete franco-flamengos com a fúria versejadora transalpina.
Se bem o pensou, melhor o fez. E foi assim que da união
dos processos compositivos da chanson e do motete com
uma lírica amorosa em vernáculo italiano, entre platónica e
erótica, de raiz petrarquista, nasceu, pela segunda década
de quinhentos, essa feliz simbiose de poesia e música, a
que foi posto o nome de madrigal”.7

Tão abençoada foi essa união entre música e verbo que
Luzzasco Luzzaschi, no Sexto Livro de Madrigais a 5, de
1596, pôde escrever, confundindo num único género o todo
separado de duas distintas artes: “A Música e a Poesia são
tão semelhantes e de natureza tão conjunta que bem se po-
de dizer que nasceram ao mesmo tempo no Parnaso. Não
só estas duas gémeas se assemelham no seu ar e no seu
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aspecto, como além disso gozam também da semelhança
das suas formas e das suas qualidades. Se uma muda a
sua maneira, a outra modifica o seu aspecto”.

“E se, no princípio, o princípio foi ‘primo la musica dopo
la parola’ – que, ao depois, se identificaria como a ‘prima
prattica’, onde também predominava a poesia per musica
fornecida por um número apreciável de versejadores pe-
trarquizantes, alinhados atrás do cardeal Bembo, não tarda
espreite a ‘seconda’ (‘prattica’, claro), em que o cuidado
posto na escolha dos poemas, tornado de regra, haveria de
ditar: – ‘primo la poesia, dopo la musica’, com o que se far-
tou a música de ganhar, como acontecerá de outras vezes,
noutros contextos, lugares e tempos. 

Aí deixo o registo de nascimento dessa outra expressão
que haveria de cobrar tão radioso êxito, para eterna irrisão
de todos os ‘artusis’:

“Não vos admireis por eu dar estes madrigais à estam-
pa sem antes responder às objecções que Artusi colocou a
algumas breves passagens deles. Estando ao serviço de
Sua Serena Alteza de Mântua, não sou senhor do tempo de
que precisaria para tal. Porém, escrevi uma resposta, para
que se saiba que não faço as coisas ao acaso, e, assim que
estiver revista, virá a lume (nunca veio), trazendo no frontis-
pício o título Seconda Pratica overo Perfettione Della Musica
Moderna. Alguns acharão isto estranho, não acreditando
que exista outra prática para além da ensinada por Zarlino.
Mas a esses posso garantir, a respeito de consonâncias e
dissonâncias, que há uma forma de as considerar diferente
dessa já determinada, que defende a moderna maneira de
compor com o assentimento da razão e dos sentidos. Quis
dizer isto tanto para que outros se não apropriassem da
minha expressão “seconda pratica” como para que os ho-
mens de inteligência pudessem considerar outras reflexões
sobre harmonia. E acreditai que o moderno compositor
constrói sobre alicerces de verdade. Sede felizes.” (Claudio
Monteverdi – Prefácio ao 5º Livro de Madrigais – 1605)8.”
(Ouçamos, do Quarto Livro de Madrigais, Ohimè, se tanto
amate).9

Colocadas, a largas pinceladas, algumas indispensá-
veis premissas, e levando nisso uma gorda meia hora, de
duas uma: ou vem aí, agora, uma avalanche de dados ta-
manha que necessitará de mais três meias horas, pelo me-
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nos, para que suficientemente se explane, ou a montanha
que por tal modo veio a avolumar-se tem cerca de dez mi-
nutos para dar à luz o rato.

Assim será, em larga medida e a explicação é simples:
a extrema escassez de fontes musicais.

As histórias da música em Portugal, diante do facto, de-
sunham-se para encontrar referências à vida musical, na
corte e alhures, ao longo dos séculos XV e XVI. E referên-
cias não faltam. Bombásticas muitas delas. Revelando, ou-
tras, um fausto régio surpreendente, face à mudez dos re-
sultados que chegou até nós. 

Razões para isso apontam-se muitas. Entre as princi-
pais, avulta o nenhum cuidado posto na impressão da mú-
sica que se foi criando. Também a falta de bibliotecas que
cuidassem de centralizar os manuscritos, como em outras
partes se fez. Vem, depois, o Terramoto de 1755 e o incên-
dio que se seguiu, o qual, ao destruir a riquíssima bibliote-
ca musical reunida pelos Braganças e, essencialmente, por
D. João IV, terá roubado ao País e, eventualmente, ao mun-
do, as mais apuradas finezas dos cometimentos pátrios em
tal domínio, deixando-lhe, em troca, a desculpa perfunctó-
ria da catástrofe, donde algum alento vem cobrando a hon-
ra da grei que, a não ser assim, sofreria de perpétuo, insu-
portável abalo. As Invasões Francesas e as lutas liberais
terão feito o resto. 

Por outro lado, o trabalho musicológico que tem sido de-
senvolvido em torno das fontes que existem, tem-se ficado,
na esmagadora maioria dos casos, pela descrição dos in-
folios, pela caracterização dos aspectos formais mais ime-
diatos dos espécimes - caso dos cancioneiros -, pela tenta-
tiva, largamente infrutífera, de biografar os compositores, e
de atribuir a autores conhecidos o maior número possível de
espécimes da enorme profusão de anónimos que são a
maior colheita dos cancioneiros.

Mas, a crua verdade, é que das descrições que nos
chegam das grandes festividades, no Paço, como ao ar li-
vre, se faz manifesto que a presença de música profana é
largamente – aqui se não diz absolutamente – subsidiária
da matriz popular, essencialmente monódica, a não ne-
cessitar, tradicionalmente, de qualquer registo. 

A música culta feita em Portugal foi, com raríssimas ex-
cepções, essencialmente destinada ao culto. Dessa, resis-
tiu, ainda assim, aos descuidos editoriais, à traça, aos ratos
e às calamidades, um apreciável espólio, que a Fundação
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Gulbenkian se tem dado a dar a lume, de há cerca de três
décadas a esta parte, e que tem sido objecto do interesse
dos mais destacados grupos europeus que se dedicam à
interpretação de polifonia renascentista, sobretudo dos in-
gleses.

Mas essa música nossa é, quase invariavelmente, tar-
dia. Desenvolve-se profusamente quando em outros lugares
já se partiu para outras direcções.

A mais antiga obra indubitavelmente de autor português
conhecida, chega-nos, provavelmente, dos finais do século
XV. Trata-se de um Magnificat do 8º tom, que se contém no
ms. 2/3 de Tarazona e é seu autor Pedro do Porto. Não mui-
to longe dessa, em data, hão-de andar as obras de dois
compositores coimbrãos, ligados à Sé local. São eles
Fernão Gomes, a quem a crónica se refere, dizendo-o “lusi-
tanus et optimus in arte”, e Vasco Pires, cujas obras - no di-
zer de R. Stevenson - “mostram que foi um perfeito contra-
pontista”.

A despeito das mais que prováveis formações dos mú-
sicos coimbrãos terem contado com o seu quinhão de hu-
manidades, não parece que qualquer das suas obras ve-
nha marcada com o selo do culto da Antiguidade, qualquer
que seja o aspecto por que esse culto se manifestou nou-
tras partes. Inscrevem-se, tal como o Magnificat de Porto,
na tradição contrapontística franco-flamenga. O texto sacro
não passará aí de pretexto.

R. Stevenson lançou, contudo, a tese, até hoje sem ne-
nhuma contestação sólida, de que aquele Pedro do Porto é
nome por que também andou conhecido o compositor
Pedro ou Pero Escobar, até então julgado espanhol. Vale a
dizer que o repertório musical de autor português, a des-
peito de séculos de atraso, começa logo por um conjunto
de obras de elevada valia artística, mesmo para o tempo. 

Para nos quedarmos pela consideração do motete que
propiciou ao distinto musicólogo americano a identificação
de Porto com Escobar – o celebradíssimo Clamabat autem
mulier Chananaea – agora que nos munimos da tal ferra-
menta analítica humanista, quase os ouvidos se fazem 
olhos, perplexos de não terem visto ainda, ou de não terem
visto do mesmo modo, a claridade solar com que uma mú-
sica nos devolve um texto, comprazidos da felicidade com
que uma e outro se casam; e a mente, subitamente desper-
ta, percepciona, com uma definição toda visual, que aque-
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la teatralidade que atravessa de ponta a ponta o motete, e
em que, quiçá, não se detivera antes, ou que, antes, não se
dera a relacionar com o que quer que fosse, reproduz, sem
artifício, uma cena viva, condensada num momento de puro
encantamento. Há ali retórica em estado puro, incontamina-
da ainda de qualquer lixo formalista. Tudo aquilo flui, tudo
aquilo se encaminha, sabiamente conduzido por mão invisí-
vel mas certeira, para um fim em que o milagre, pedido e 
realizado, como que faz parar o tempo, suspendendo-o na mi-
raculosa circularidade daquele entrosamento de vozes em
repetição quase minimalista! Há-de andar por ali, na eficácia
com que se traduz a emoção duma mulher que clama e su-
plica e insiste, e na solenidade com que se caracteriza o ar,
distanciado primeiro, logo muito chegado, como coloquial,
do interpelado, tomado de uma ternura súbita, compadeci-
da e finalmente rendida, há-de andar por ali – dizia – nessa
única cena, que se reduz a uma mulher aflita e a um Deus
que se amercea, tocante de humanidade, talvez que a pri-
meira e uma das mais conseguidas manifestações do hu-
manismo em música, no Portugal de Quinhentos. (Espero,
sinceramente, não ter entrado já em delírio... Ouçamos:10).

Pura intuição do autor que, ao que dele se sabe, nada
habilita a supor preocupado com tais adornos do espírito?
Concordância feliz dos factos com o que os tempos iam se-
meando nas ideias? É bem possível. Escobar frequentou as
cortes peninsulares dos Reis Católicos e d’El Rei D. Manuel.
Na corte portuguesa para além do conhecimento certo que
manteve com Gil Vicente, com quem seguramente conviveu
em data posterior ao Auto da Sibila Cassandra (1513), obra
que, para alguns, marca o início do Renascimento em
Portugal, há-de ter-se cruzado com Garcia de Resende,
Bernardim Ribeiro, Sá de Miranda. 

A corte portuguesa vivia um ambiente cultural verdadei-
ramente renascentista. Freitas Branco fala d’ “uma onda de
intelectualismo humanista que inundou o meio aristocrata”.

Seja como seja, parece-me inegável que, por toda o
obra de Escobar, mormente pela sua obra sacra, perpassa,
invariavelmente, se nem sempre a mesma impressiva lumi-
nosidade, um riquíssimo filão de humaníssima emotividade.

Mas para nos acercarmos mais do humanismo portu-
guês no domínio da música, teremos que nos ir a Coimbra,
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ao Mosteiro de Santa Cruz e, imperativamente, que nos
acercar dos Jesuítas do Colégio das Artes.

A Companhia de Jesus instalou-se em Portugal em
154211, oito anos decorridos sobre a sua fundação. 

Nascida para combater a Reforma, cedo se apercebeu
de que o meio mais eficaz para alcançar o seu objectivo e
o defender duradouramente era entregar-se com todas as
suas energias ao ensino.

Não se vai referir aqui, factualmente, o modo quase ful-
minante como a Companhia se difundiu e se apoderou, a
breve trecho, dos mais representativos e apetecidos esta-
belecimentos de ensino, por toda a Europa católica e ainda
pelas colónias das Américas e do Oriente (Índia, Japão e
China), aonde se entregou também à missionação. 

A música começou por não ter, nesse ensino, espaço al-
gum. O fundador da Companhia nutria em relação a ela,
mesmo à destinada aos actos do culto, uma desconfiança
que se traduzia em interditos. 

Nos primeiros anos, a palavra proibição é corrente no
que respeita quer à sua prática, ainda em contexto litúrgico,
quer ao seu ensino.

Mas, como tem sido sobejamente notado, nesta coisas
da Santa Madre Igreja, a notícia das proibições não revela
só o lado negativo dos factos, quando não sejam eles, de
sua natureza, negativos. Nunca é preciso proibir o que não
existe, o que se não pratica. A notícia da proibição do mi-
nistério da música, feita aos membros da Companhia, reve-
la que por algum modo se tinham alguns deles tornado ap-
tos a fazê-lo.

Seja como seja, tais proibições, volveram-se, a páginas
tantas, restrições, e umas e outras foram-se tornando pau-
latinamente de difícil observação. Não tardaram as ex-
cepções. Pretextos não faltavam: o respeito de costumes lo-
cais, as solenidades centrais da cristandade – os ciclos do
Natal e da Paixão.

A música polifónica, naturalmente, conheceu mais difi-
culdade em justificar-se e só muito excepcionalmente foi
admitida.

Passaram breve, porém, os rígidos tempos dos severos
princípios. A música foi-se tornando aos poucos presença
qualificada nos actos culturais através dos quais os jesuítas
propagandeavam a qualidade do que faziam.
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Claro que as deliberações do Concílio de Trento, no que
respeita à polifonia, designadamente quanto à inteligibilida-
de dos textos, eram tomadas muito a peito. Não tendo o
Concílio cedido na questão do uso do latim, aos jesuítas im-
punha-se que bem o ensinassem e que, ao cantá-lo, mor-
mente em contexto litúrgico, zelassem para que se não ob-
nubilasse a sua percepção.  

O teatro escolar viria acelerar a atitude de tolerância da
Companhia relativamente à música. Esse teatro, inteiramen-
te novilatino, inseria-se nos ludi litterarii, que ocorriam em
média duas vezes ao ano, constituindo o seu ponto culmi-
nante. Durante um ludus litterarius tinham os alunos que exi-
bir as competências adquiridas nas áreas que formavam o
núcleo duro da sua educação. A destreza na composição
em latim, por exemplo, deveria demonstrar-se pela apre-
sentação de epigramas, ou outros trechos curtos, que eram
expostos, ao longo de todo o ludus, nas paredes do
Colégio. Mais importante, contudo, era a demonstração das
aptidões no domínio da retórica, devidamente postas à pro-
va em disputas e diálogos. 

O fecho da abóbada cabia, porém, ao teatro. As capa-
cidades de toda a máquina de ensino jesuítico viam-se le-
vadas aí a extremos de apuramento. O objectivo era claro:
impressionar para poder influir. 

O texto devia-se, por via de regra, a um professor do
Colégio. Distinguiram-se, entre esses hoje obscuros auto-
res, Miguel Venegas e Luís da Cruz, seu discípulo, que vi-
ram as suas obras serem exportadas para outras províncias
da Companhia e executadas em muitos pontos da Europa,
chegando, mesmo, a ser publicadas no estrangeiro (as de
Luís da Cruz conheceram edição póstuma, em Lyon, em
1605). 

O assunto era, em princípio, bíblico, e quer a linguagem
quer as técnicas dramáticas baseadas nos modelos clássi-
cos, Virgílio por um lado, Séneca por outro. (Por toda a par-
te a imitatio).

Todos os demais aspectos da representação cabiam
debaixo da designação ornatus. Assim aquilo que hoje de-
signamos por cenografia, que conheceu, com os jesuítas
coimbrãos, um desenvolvimento não muito distante do que
viria a dar-se no teatro barroco italiano: nem máquinas ge-
radoras de vento e de trovões, ou capazes de provocar a
ilusão de voos e de levitações, faltaram. Para captar os au-
ditórios, que chegaram a atulhar os grandes espaços públi-
cos, havia absolutamente que produzir coisas capazes de
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encher o olho, de embasbacar. Que umas cenas arrebatas-
sem, outras suscitassem terror, e que o todo fosse, final-
mente, edificante. 

Os actores eram alunos, de retórica na sua maior parte,
meticulosamente ensaiados pelos seus mestres. O sexo di-
to fraco nem mesmo na assistência era admitido (salvo es-
pecialíssimas excepções), pelo que os papéis femininos
eram representados por rapazes, trajados a preceito, de
mulher. As récitas podiam durar entre duas e sete horas.

A despeito de tudo o que atrás se deixou acerca das re-
servas e interditos dos jesuítas, nos primórdios da
Companhia, as representações levadas a cabo pelo
Colégio de Coimbra, vieram a incluir, cada vez com mais
frequência, música vocal, nelas desempenhando um papel
bem mais que decorativo, como pode depreender-se do re-
lato de um espectador de Saul Gelboaeus, uma das primei-
ras peças de Miguel Venegas, representada em 9 de Julho
de 1559:

“Avia em cada acto um choro de letra muy devota, y muy
bien compuesto en puncto de canto de órgano, y 8 ó nue-
ve músicos que los cantavan muy bien; y contentáronse tan-
tos todos destes choros, máxime los religiosos, que no sólo
los que estavan presentes, pero aun los de Sancta Cruz...
los pedieron con mucha instancia, y dándoseles dizían que
no avían visto cosa semejante”.

Pelo que, estes coros não tardaram a fazer-se indispen-
sáveis: “Chori sunt in omnibus istis actionib(us). Sine har-
monia theatrum non delectat...”, pode ler-se no prefácio à
edição de Lyon das Tragicae, comicaeque actiones, de Luís
da Cruz. 

É de toda a oportunidade trazer para aqui mais um na-
co desse prefácio, pela muita luz que projecta sobre a im-
portância que a música vocal veio a atingir no teatro jesuíti-
co coimbrão:

“Nós (os portugueses) sempre esperamos que se cante.
E por que é que o canto haveria de ser executado entre cor-
tinas se, desse modo, se não poderia ouvir claramente?
Conduzido do proscénio para cena, encanta de um modo
admirável. Por isso fizemos que os cantores apareçam tra-
jados. E é conhecido até onde podem ir as aptidões dos
Portugueses nesse domínio”.

Fanfarronada? A verdade é que Owen não a vê, pois
não se coíbe de falar, certamente que alicerçado em dados
sérios, de “um tipo de música – já existente nos anos 1550
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– que era completamente integral ao drama (e que contras-
ta, portanto, com a tradição italiana do intermedio)”.

O teatro escolar novilatino dos jesuítas – como já se dei-
xou entender – foi cultivado por todas as suas províncias.
Música abundante há-de ter sido produzida, um pouco por
todo lado. Mas – ao que parece – ao contrário do que é há-
bito, o maior número de peças conservadas, ainda que, em
muitos casos, em estado fragmentário, encontra-se na
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Pouca é, de
qualquer modo.

Pelo obituário do Dom Francisco de Santa Maria ficamos
a saber que foi ele um dos compositores:

“Compos muitos choros pera tregedias, especialmente
pera hua grande que el Rei dom Sebastião veo ver a esta
Cidade, e os seus foram escolhidos entre muitos, porque
pera isto tinha especial graça”. A tragédia em referência foi
Sedecias de Luís da Cruz e a música, juntamente com a ca-
racterização e os cenários, impressionou a valer.

Sabe-se, aliás, que, a páginas tantas, os jesuítas, na sua
escalada de apuro e de exigência, encomendavam a músi-
ca a vários compositores, mesmo fora de Coimbra, optan-
do, depois, pela que lhes parecesse adequar-se melhor.

E a música de Dom Francisco de Santa Maria, especial-
mente a que destinou à colaboração que manteve com os
dois principais dramaturgistas de Coimbra, a ajuizar-se pela
que sobrevive no MM 70, “evidencia ... um estilo conforme
aos princípios do humanismo, onde há indícios seguros de
um esforço consciente tendente a restaurar certas caracte-
rísticas da música destinada ao coro no teatro antigo”.12

De que modo? Pois, desde logo, distanciando-se das
convenções do stile antico. 

Não há repetições, excepto no fim, e aí, nitidamente pa-
ra o enfatizar. Os ritmos não se organizam em obediência
ao tactus mas em ordem a sublinhar os acentos e o sentido
do verbo (e nisso se distingue dos processos da musique
mesurée, que se dava a sublinhar a quantidade), e o uso
das semínimas é de molde a incutir na interpretação um
canto discursivo, não muito distante do futuro recitativo que
veio a ser uma das molas propulsoras da irrupção da ópe-
ra em Itália, poucas décadas mais adiante.

Facto que não espanta o musicólogo, porquanto
Coimbra era, na altura, com Salamanca, “o maior centro
académico da cultura clássica e humanista na península”.

Foi, provavelmente, em razão disso, que João Maria de
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Freitas, num dos textos com que se deu a actualizar a
História da Música Portuguesa, de seu pai, não teve dúvi-
das em escrever:

“Se o humanismo tivesse conhecido em Portugal um de-
senvolvimento com aderências musicais comparáveis às da
Itália, talvez a ópera tivesse nascido neste extremo da
Europa”.

Compulsando os trabalhos que os Professores Joaquim
de Carvalho e Américo da Costa Ramalho dedicaram ao hu-
manismo renascentista em Portugal, fica-se impressionado
com o número inimaginável de cultores do latim em terras
lusas, e com o brilhantismo com que alguns deles se saíam,
mesmo na própria corte pontifícia. Esse número, sobretudo
depois da chegada a Portugal de Cataldo Parísio Sículo, em
tempos d’El Rei D. João II, quase se vê crescer. A colheita
de epigramas, éclogas, odes, orações de sapiência, dis-
cursos laudatórios construídos no mais clássico dos latins e
na observância de todas as boas regras da métrica e da re-
tórica, é impressionante. Alguma dessa literatura novilatina
irá mesmo além da pura imitatio. Fica a saber-se que casas
nobres houve onde a aprendizagem do latim se iniciava pe-
los três anos de idade. D. Pedro de Meneses pronuncia, aos
17, uma oração de sapiência que continua a causar espan-
to aos investigadores destas artes. Jovem dotado este, que
seu mestre Cataldo revela, alguns anos mais tarde, na Visio
tertia, hábil em todas as artes (mesmo no toureio), de todos
adorado, verdadeiro derriço das damas da corte, e ademais
bom tocador de harpa, a solo, ou acompanhando o seu pró-
prio canto!

Anda por ali um brilho pátrio que passa largamente des-
percebido. Os nomes que emergem na ribalta das letras lu-
sas raramente coincidem com os desses latinistas prova-
dos.

Dos escritos latinos de Damião de Góis se diz mesmo
que não primam por elevado apuro.

Estas coisas se chamam aqui para se dizer que, a des-
peito desse ambiente que se pressente a borbulhar de cul-
tura, a despeito das recheadas capelas dos reis, dos prín-
cipes e mesmo de alguns nobres, a despeito de algumas
explendorosas descrições, como a da chegada a Évora da
filha dos Reis Católicos, que vinha para unir os seus desti-
nos aos do príncipe herdeiro de Portugal, durante a qual
Cataldo enalteceu, num latim magnífico, as virtudes que
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exornavam o soberano português, cujos súbditos tão longe
haviam penetrado já o mar oceano que tinham a Índia à vis-
ta, ou daquela outra, carregada de humor, de Gil Vicente, na
Tragicomédia das Cortes de Júpiter, escrita para a festa da
partida da Infanta Beatriz para Sabóia, descrições todas
elas apontando para a existência relativamente abundante
de músicos práticos no Portugal que viveu a aventura das
Descobertas, autóctones ou provenientes de todas as par-
tes da Europa, mormente da Flandres, a despeito de tão far-
tos indicadores, se reflexos deles houve na música que se
fazia, não há mesmo como o provar.

Desse ornamento do humanismo português que se cha-
mou Damião de Góis, nunca será demais sublinhar que, por
todas as partes por onde peregrinou, era conhecido como
musicus, embora não tivesse feito da música a sua activi-
dade principal. Mas a música haveria de o acompanhar até
aos tribunais da Santa Inquisição, aonde foi chamada à ma-
téria de acusação. Se compôs muito ou pouco não o sabe-
mos. Apenas três peças de sua autoria chegaram até nós,
todas elas publicadas em prestigiadas colectâneas da épo-
ca, onde figuram ao lado de obras de alguns dos nomes ci-
meiros da música do seu tempo. Ne laeteris é mesmo usa-
do por Glareano, no Dodecachordon, como um dos exem-
plos ilustrativos do modo eólio. E mostra o seu autor perfei-
tamente sintonizado com uma das magnas (pre)ocupações
do humanismo musical – o eterno perscrutar dos modos an-
tigos, aos quais Glareano, “como bom humanista”, acredi-
tando “ter reconstituído os modos antigos” e “escandalizan-
do-se de os ver amputados de dois nomes” acabava justa-
mente de juntar este eólio e mais o jónio.13

As obras de Góis14 revelam, todas elas, que não era um
neófito nas artes do contraponto. Longe disso. A sua arte
sai inteirinha dos moldes franco-flamengos. São suas “li-
nhas límpidas, fluidas, de um requintadíssimo gosto15”. E se
nessas obras encontramos ainda o gosto antigo de um tex-
to que a música distende em dilatados melismas, parece
inegável que nem por isso deixam elas de traduzir o que
nesses textos se contém de verdadeiramente essencial:
Dominus lux mea est, esse confiado apaziguamento na Luz,
depois da provação, com que se conclui Ne laeteris, é, do
que aqui se diz, um luminoso exemplo. 

O grosso da música mais antiga feita em Portugal e que
nenhuma vicissitude impediu de chegar até nós, não nos
vem do tempo que viveu as Descobertas mas dos tempos
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que desataram a viver das Descobertas. Sacra é ela, qua-
se toda. Os seus autores, parte deles nomes prestigiados
no espaço ibérico d’aquém e d’além mar, tiveram, em seus
anos de formação, convívio com os clássicos. As humanae
litterae, em versão mais ou menos light, posto que conden-
sadas em textos ‘antológicos’ criteriosamente selecciona-
dos para que pudessem ter o nihil obstat e o imprimatur, ins-
talaram-se no ensino da Igreja, por centúrias, até pratica-
mente aos nossos dias. (Ainda nos anos cinquenta do sé-
culo passado, se estudava, nos seminários maiores, embo-
ra já não em latim, a arte da oratória). Os fundamentos da
cultura do homem adulto radicarão sempre aí, naquilo com
que conviveu nos anos de aprendizagem. Ainda que depois
tenha deixado para trás esse convívio. O que remanesceu
dos ideais do humanismo depois dos ardores dos primeiros
tempos, mesmo que tenha deixado de se fazer evidente, é
impossível que não continuasse a informar o gesto criador.
Isso explica toda a arte e toda a cultura barroca. Os músi-
cos não escaparam a isso, mesmo os nossos, por mais pre-
sos que se mantivessem ao culto do estilo antigo, da prima
prattica. 

Permita-se-me um exemplo apenas, em abono do que
acabo de dizer: o dos responsórios de Sexta-feira Santa do
padre mestre Francisco Martins, um obscuro compositor
português de Seiscentos. Tenho-os como caso paradigmá-
tico de música que nasceu para dar vida a um texto e o con-
segue com uma eficácia exemplar. São, contudo, de uma
simplicidade difícil de igualar. Escondido por detrás de uma
figuração indutora de uma pulsação de largo fôlego, figura-
se-me andar por ali um como persistente recitativo polifóni-
co. Moderno nisso. Viveu, contudo, o seu autor a vida intei-
ra como mestre de capela da Sé de uma cidade fronteiriça.
Longe de tudo. Entregue tão-só – que se saiba – ao seu hu-
milde ofício. E porque viveu em plena Guerra da
Restauração, pois chegou a Elvas em 1640 e lá deixou os
ossos em 20 de Março de 1680, não lhe foi certamente es-
tranho o espectáculo horrendo das carnificinas. Aí terá
aprendido – quem o poderá saber? – o outro lado do ho-
mem, a fatuidade da vida quando se dá ela a adornar-se de
vento. Por isso que, destinando praticamente toda a sua
obra às celebrações da paixão e morte do que era para ele,
como certamente para muitos dos presentes, o Homem
Deus, a quis assim concisa, assim despojada. Eficaz. (De
Francisco Martins, Tenebrae factae sunt16).
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A concluir:

Humanismo haveria de fazer-se termo de largo abrangi-
mento. A sua conotação estrita com as letras e culturas
clássicas e, no encalço destas, com as artes coetâneas do
novo favor de que essas letras e essas culturas se tornaram
alvo, deu em alargar-se a significações mais amplas, vindo
a abranger todos os supremos valores do homem. Valores
que, se verdadeiramente o são, aspiram à universalidade.

Nesse sentido, quando se lhe associa um adjectivo, não
se resume o gesto à necessidade de objectivação verbal /
conceptual de uma realidade, nem se fornece apenas um
novo ângulo de observação ao investigador: é o próprio âm-
bito significante do termo que se restringe. Ou se amplia? E
aí está uma profusão de humanismos que, a páginas tantas,
mesmo perseguindo objectivos comuns, competem, confli-
tuam, se desavêm. 

Ao tratar-se aqui de humanismo latino e das influências
que tenha ele tido na cultura portuguesa, como que nos va-
mos chegando a um fenómeno de características tão abso-
lutamente peculiares que temos que de novo adjectivar:
ademais de latina, é já portuguesa a matéria substantiva
com que o novo adjectivo, redutor do âmbito digamos as-
sim geográfico, vem afinal enriquecer e, por conseguinte,
alargar semanticamente o conteúdo significante do étimo
inicial.

A variedade de humanismos que o nosso vezo perscru-
tador e analítico se dá a descortinar no humano percurso
desde que se baptizou o primeiro, manifestaram-se – ainda
os da mesma matriz – de modos às vezes bem contraditó-
rios. Não raro mesmo, uma comum formação humanista se
resolveu em antagonismos de acção absolutamente incon-
ciliáveis. E aparece sempre alguém que não deixa a músi-
ca eximir-se a tais andanças. 

Mas, aonde a exploração desta simples ideia nos pode-
ria levar ainda! 

(Va, pensiero...)17
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Humanismo Latino português
na cultura brasileira

Estabelecidos os conceitos de humanismo, de latino e
de cultura requer-se um modo de investigar seu entrelaça-
mento. Apresentam-se duas perspectivas: uma, a dos tex-
tos históricos e literários que ora expressam e ora determi-
nam o humanismo latino na cultura portuguesa; outra, a dos
textos teóricos que refletem, enquadrados em diferentes
paradigmas, a cultura real de um povo ou comunidade.
Esses pressupostos teóricos, unívocos para a tradição me-
tafísica, graças às pesquisas da antropologia e da filosofia
contemporânea, requerem uma explicitação de suas dife-
renças conceituais. Em vista disso, nosso ponto de partida
considera complexas as determinações que se convencio-
nam designar de humanismo latino e de cultura portuguesa
no Brasil, especialmente no período de sua colonização e
formação social e histórica. 

O exame da existência ou não de um humanismo espe-
cificamente latino na cultura portuguesa e brasileira exige
definições claras. Tomada essa providência, pode-se mos-
trar as marcas identificadoras e diferenciadoras desse pro-
cesso cultural. Talvez seja possível destacar um humanismo
substancialmente latino e adjetivamente português e brasi-
leiro por extensão. 

Em relação ao humano há algo de comum, como, por
exemplo, os direitos fundamentais, independentes de cos-
tumes, religiões, raças, etc., mas também é preciso admitir
as diferenças antropológicas. O contexto histórico pode
atenuar essas diferenças, embora não elimine a possibili-
dade de juízos críticos (éticos e estéticos) sobre as mani-
festações culturais, quando se deseja o esclarecimento de
qualquer evento social e histórico. 

As transferências culturais de Portugal para o Brasil, sob
o aspecto histórico-antropológico, não podem esquecer as-
pectos essenciais do humanismo latino e que funcionam
como horizontes de compreensão. Podemos mencionar, por
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exemplo, como para o cristão português e espanhol, o índio
(o estranho, o Outro) é visto inicialmente como objeto de cu-
riosidade, isto é, de desinteresse. E essa é uma das
questões fundamentais, pois ela abarca, ainda na origem, a
descoberta de um "novo" mundo, onde seres humanos dife-
rentes, situados dentro de uma geografia determinada, pas-
sam a ser o elemento fundamental do desenvolvimento da
cultura portuguesa-brasileira. 

Nessa perspectiva, os hábitos e os costumes dessa
"gente" não são considerados como o lugar da diferença
que determina uma nova identidade, mas são vistos com in-
diferença pelos descobridores. Os cronistas da época ilus-
tram bem esses acontecimentos (cf. Alewyn, 1959, p. 21
ss.) que recentemente, por ocasião das comemorações dos
500 anos da descoberta do Brasil, foram analisados e co-
mentados. Interessa registrar, aqui, sob o enfoque humanis-
ta do descobridor como se implantam os traços de uma
concepção e uma realização do encontro humano no novo
contexto cultural; como a vida do indígena, sua religião e
mitologia são vistos e modificados. Implantam-se o cristia-
nismo e as condutas morais e intelectuais do pensamento
latino e, desse conflito, surgem determinações que não ces-
sam de produzir seus efeitos na vida social e histórica, mes-
mo que algumas dessas manifestações não sejam percebi-
das de modo imediato. 

Apesar de o ideal humanista, de alguns renascentistas,
apontar para a necessidade de reconhecer o Outro, o dife-
rente, esse reconhecimento não é espontâneo nem auto-
mático. Não é fácil captar e efetivar o que torna o humano
digno universalmente em todas as suas formas de ex-
pressão. O conceito diferencial de cultura é algo excessiva-
mente novo. A tensão entre a tradição e a renovação é re-
solvida com características próprias em cada processo cul-
tural. Desse modo, o ideal da humanitas latina objetiva-se
nas condições sociais e históricas com suas contradições e
peculiaridades. 

A constatação de que a unidade do conceito de huma-
nismo latino ou de cultura luso-brasileira se abre numa mul-
tiplicidade de aspectos, de estímulos e marcas próprias é
confirmada por Eduardo Lourenço, em A Nau de Ícaro,
quando afirma que "o silencioso ou silenciado" do que se
chama "cultura portuguesa" "é o magma obscuro de he-
ranças e ritos milenares onde, sem termos consciência dis-
so, enraízam-se as manifestações visíveis e claras dessa
cultura" (2001, p. 37). Assim, como a cultura portuguesa
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provém de marcas ibéricas, celtas, fenícias, gregas, roma-
nas que lhe impôs o estilo de suas instituições e especial-
mente a língua (cf. idem, ibidem), também a cultura brasi-
leira recebe de Portugal uma constelação de influências
que, via de regra, difíceis de serem detalhadas e numera-
das, permanecem, em grande parte, em seu "fundo silen-
cioso". 

Por isso, a necessidade de uso de conceitos diferen-
ciais de humanismo latino e de cultura luso-brasileira evita
a rigidez de uma análise fixista do fenômeno e devolve à 
realidade ao seu devir processual permitindo o desdobra-
mento, explicatio, de suas especificidades. Nessa direção,
é possível avançar citando novamente Eduardo Lourenço
quando diz que uma das originalidades da cultura portu-
guesa "foi o de ter sido, entre os séculos XV e XVI, ex-
pressão singular e multiforme do "olhar europeu" sobre ou-
tras culturas" (2001, p. 38). Nesse enfoque, podemos acres-
centar que a cultura brasileira começou sendo cultura por-
tuguesa além mar. A língua, a religião, os costumes, as ins-
tituições inauguradas no Brasil têm as características portu-
guesas. 

Duas observações, entretanto, orientam esses aponta-
mentos. De um lado, a cultura portuguesa em relação ao
humanismo latino, seguindo os passos de Eduardo
Lourenço, "não conheceu Boccacios, nem Marsílios de
Pádua, nem Erasmos e, muito menos, Maquiável ou
Lourenços de Vallas "laicizadores" da literatura, da política,
da religião ou da ética" (2001, p. 41). 

Em outros termos, a cultura portuguesa de então não foi
"paganizada" pelo Renascimento, nem a Reforma conse-
guiu romper sua ortodoxia. Essa informação é relevante pa-
ra entender como a cultura portuguesa marca presença nas
terras recém descobertas, numa nova paisagem e no con-
tato com um povo diferente. As características desse "en-
contro" social e histórico são elementos decisivos na cons-
tituição do processo cultural brasileiro. 

I

Donaldo Schüler, na obra Na conquista do Brasil, partin-
do do emprego crítico das categorias de centro e de peri-
feria, investiga as origens do Brasil como nação indepen-
dente, sublinhando na sua formação social e histórica os
elementos do legado romano, cristão e português. Mostra
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em suas páginas, ao analisar os textos literários no espaço
latino-americano, o contato dialético entre a cultura greco-
-romana e o nacionalismo latino-brasileiro. A dicotomia cen-
tro/periferia serve para redimensionar a oposição entre o
culto e o popular, o rural e o urbano, serve igualmente para
explicitar o problema da diferença como solo onde se reali-
za o humanismo efetivo e contraditório que precisamos ho-
je criticar e recriar enquanto conceito fundamental e deter-
minante de nosso modo de ser. 

Em relação à Carta de Pero Vaz de Caminha, D. Schüler
escreve: "Caminha mostra, desde as primeiras linhas, o to-
que de um humanista" (2001, p. 31). Devemos sublinhar,
apenas um certo toque superficial de humanismo, uma vez
que "Portugal se renova antes do retorno de Sá de Miranda
da Itália em 1527, ano apontado como o início do renasci-
mento português" (idem, p. 31). Mudanças políticas e tec-
nológicas, contato entre as cortes européias e a invenção
da tipografia, enfim, o clima reinante transforma muitas 
áreas de Portugal sob a influência italiana. Exatamente esse
clima torna a carta de Caminha "inteligente, alegre, contida-
mente cômica, com marcas renascentistas" (2001, p. 32).
Para D. Schüler, enquanto Colombo é dramático, informati-
vo, repetitivo; Caminha sabe construir períodos, é elegante,
arma cenas de plasticidade pictórica, pois, o idioma portu-
guês lhe dá recursos que o latim erudito da época não tem.
Caminha capta o tipo indígena acentuando algumas de
suas características, descrevendo ao mesmo tempo a flora,
a fauna, a geografia. Observa que os nativos não têm go-
verno, nem guerra, nem vestes, nem religião, nem maldade.
Quer dizer, o olhar europeu vê, mas não percebe a realida-
de. O europeu percebe apenas o que pode perceber, isto é,
costumes decadentes, corpos nus. A cultura européia se
desestabiliza. "O olhar europeu faz dos nativos homens que
ainda não acordaram e que por isso são felizes" (2001, p.
38). Nasce desse choque a oposição "requinte/barbárie". A
fala, os gestos, a pintura dos corpos, a dança, o brilho dos
trópicos, junto com o índio, tudo pertence à natureza, a uma
pré-civilização. Diante disso, o ideal humanista é testado.
Nenhum Francisco de Assis saúda a natureza e os irmãos
indígenas. Os pioneiros chegam e implantam suas insti-
tuições: a língua, a família, a Igreja e o Estado que, por sua
vez, no decorrer do tempo, com dor e sofrimento, serão
marcadas com certos traços próprios. 

A correspondência de Manuel da Nóbrega mostra uma
visão dramática e escandalosa do índio brasileiro. A nudez
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causa-lhe repulsa, afirma D. Schüler. Ele não consegue re-
conhecer religião onde faltam altares. Está diante de uma
natureza humana degradada. Não aprende a língua tupi-
-guarani. Prefere comunicar-se através de intérpretes, em-
bora Anchieta elabore uma gramática e um dicionário des-
sa língua. D. Schüler afirma que, para Nóbrega, culto é o
homem que vive na luz do deus da igreja (cf. 2001, p. 76),
e a conquista do descobridor não supera a cisão entre a na-
tureza européia doméstica e a nova natureza selvagem. A
conquista exige tudo: a terra, a fé, os costumes (cf. 2001, p.
77). Na perspectiva do humanismo latino renascentista,
uma passagem de D. Schüler merece destaque. Ele afirma
que na época em que Nóbrega escreve, "a racionalidade
renascentista já tinha sido perturbada pela irracionalidade
maneirista". Talvez isso seja uma simplificação demasiada.
Todavia, é certo que os missionários enfrentam novas mo-
dalidade de racionalidade. "Os missionários cristãos aper-
cebem-se num mundo estranho, animalesco, natural, mági-
co. Fizeram-se realidade no mundo as fantasias de Bosch"
(2001, p. 83). 

As cartas de Vieira mostram um teólogo e missionário
preocupado com a escravidão que os indígenas estavam
sendo submetidos, até em colégios jesuíticos. Ele também,
assumindo uma atitude política, propõe a convivência de
portugueses e judeus. Tais ousadias inquietam a Inquisição.
Enquanto isso, para entender as tramas da cultura huma-
nista é necessário recordar que Anchieta escreve um poe-
ma épico em latim. O latim prolongava, observa D. Schüler,
o prestígio do império romano e era reavivado pelos papas
renascentistas. E, ainda, era conivente com o sonho impe-
rialista dos reis portugueses. Mas Anchieta, além de cultivar
o latim, põe em diálogo a língua portuguesa e a língua tupi-
-guarani. Seu poema épico, todavia, é essencialmente
cristão. Nele o divino ou a figura heróica de Cristo suplanta
o humano. "A epopéia grega tinha estabelecido diferença ri-
gorosa entre interesses humanos e a vontade divina, de-
senvolvendo-se aqueles com autonomia no espaço em que
se travavam os combates" (cf. D. Schüler, 2001, p. 93). Os
indígenas aqui são anti-heróis, asseclas do Diabo, e a ação
do poema é toda submetida à temporalidade cristã.

Já Bento Teixeira, em Prosopopéia, frente a uma realida-
de sócio-econômica mais complexa, mistura lendas com fa-
tos, evoca a situação histórica da época fazendo analogia
com as figuras da mitologia greco-romana, imitando
Camões, porém, não tão bem como esse imitou Virgílio. No
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poema de Basílio da Gama, Uruguai, a imitação da épica
greco-latina é mais fiel e abrangente e surge a imagem de
um Brasil "ignorado, abandonado, combatido, destruído e
de pobres" (cf. D. Schüler, 2001, p. 119). 

Essas menções dos primeiros textos – o humanismo lati-
no difunde-se nos textos – apresentam alguns traços e mui-
tos conflitos entre catolicismo, helenismo, hebraísmo de uma
cultura em choque diante do diferente e do estranho. Cartas,
poemas, sermões, citações bíblicas são os gêneros literários
que expressam e comunicam uma riqueza ainda a ser expli-
citada de uma paideia portuguesa-brasileira. Fala-se portu-
guês, mas cita-se em latim. A língua portuguesa, latina e tu-
pi-guarani estão em contato. Eis as bases e as pontes entre
a cultura portuguesa de origem latina na cultura brasileira.
Outros textos devem ser acrescentados. Todavia, os men-
cionados já permitem uma visualização dos caminhos do hu-
manismo latino em nosso percurso sócio-histórico.

Os aspectos fundamentais da questão precisam de no-
vos estudos, análises e interpretações, além das já efetiva-
das em diversas áreas do saber, pois, surgem inúmeros pa-
radoxos quando se escolhem, como linha de pesquisa, os
ideais do humanismo latino. Em primeiro lugar, supõe-se
que esses ideais estejam explicitados, quando na realidade
suas fontes, sob o ponto de vista hermenêutico, não foram
ainda totalmente identificadas. Em segundo lugar, o huma-
nismo na cultura portuguesa e, por essa via, na cultura bra-
sileira, não pode ser pensado com a categoria da identida-
de sem a categoria da diferença. Diferença aqui não signi-
fica determinação externa de algo. Ao contrário, é elemen-
to constitutivo da identidade. Em outros termos, só a cons-
ciência da diferença abarcar e transcender as diferenças,
os conflitos, e reconhecer o Outro como ser humano digno,
pois o humanismo latino tem como meta o conceito renas-
centista de dignidade humana.

II

Para entender o processo cultural ou a formação de um
povo empregam-se diversas categorias. Uma dessas é o
caráter nacional. O conceito de caráter tem origem grega e
foi usado por Herder, Montesquieu e outros. O conceito,
com sua forte conotação psicológica, aponta para um con-
junto de traços ou de características que indicam a nature-
za de uma pessoa ou fenômeno. Com o tempo passou a de-
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terminar o caráter nacional enquanto conjunto de valores ou
atributos socializados e transmitidos num determinado es-
paço geográfico e momento histórico. 

Outra categoria é a identidade nacional ou cultural. Sob
enfoques teóricos diferentes, a identidade de um povo ou
de uma cultura aponta para o conjunto de valores, costu-
mes, comportamentos, obras, e os elementos socioculturais
como a língua, a religião, os costumes, os valores, as obras.
Entretanto, o conceito de identidade nacional, apesar de
sua dimensão social e histórica, pode se tornar um instru-
mento equivocado da realidade cultural de um povo.
Depende como a identidade é determinada por seu ele-
mento correlato, a diferença. Toda identidade constitui-se
sobre a diferença, a qual pode ser considerada ora como
um oposto simplesmente externo ora como um oposto
constitutivo. No primeiro caso, a identidade é definida por
exclusão e, no segundo, por inclusão. Em vista disso, o con-
ceito de identidade cultural ou nacional, nos planos teórico
e metodológico, exige um claro uso crítico. Dizer, por exem-
plo, que a identidade do brasileiro está no comportamento
caracterizado pelos conceitos de "jeitinho" ou de ecletismo
é uma maneira demasiado vaga e imprecisa.

O problema da determinação da herança latina e portu-
guesa na cultura brasileira não pode ignorar o estudo de
inúmeros autores e textos. Entre outros podemos mencionar
os nomes de Sílvio Romero, Affonso Celso, Gilberto Freire,
Euclides da Cunha, Machado de Assis, Sergio Buarque de
Holanda, Fernando Azevedo, Viana Moog, Álvaro Vieira
Pinto, Carlos Guilherme Mota. Entretanto, a partir dos para-
digmas dessas investigações não é fácil caraterizar o perfil
humanista português na cultura brasileira, como muitas ve-
zes se lê em resumos de caráter didático. Dizer, por exem-
plo, que a influência da cultura portuguesa se observava na
conduta contida e desconfiada de alguém, no desamor ao
trabalho, na ausência de um sentimento moral e religioso
profundo, no recurso à astúcia e a retórica fácil, etc., ape-
nas consiste em apontar características superficiais e inva-
riavelmente ideológicas. A imagem real e ideal do brasileiro
que esses e outros autores expressam precisa ser entendi-
da e interpretada dentro do contexto de cada investigação
e, em vista disso, superada em seus aspectos epistemoló-
gicos. Podemos ilustrar melhor esse problema com a di-
mensão ética relacionada à seriedade no comportamento
social e profissional e em relação ao trabalho. Afirma-se
com freqüência que o brasileiro é preguiçoso e ao mesmo
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tempo busca uma vida de conforto material sem o trabalho
correspondente. O herói do romance de Mário de Andrade,
Macunaíma, indica repetidas vezes esse perfil. Todavia, tal
projeção pode ser apenas uma verdade parcial, um pre-
conceito, um aspecto dentro de um conjunto mais comple-
xo de elementos. 

Talvez a influência dos valores latinos português na cul-
tura brasileira possa ser melhor identificada no jogo dialéti-
co entre a imagem real e ideal do brasileiro. É possível afir-
mar que o brasileiro respeita a natureza e possui um gran-
de poder imaginativo e senso religioso. Nesse caso, nova-
mente estamos diante de traços que exigem uma detalhada
investigação para serem demonstrados dentro de uma aná-
lise coerente com a consciência e a realidade nacional. Na
procura da identidade, vimos acima, não se pode esquecer
as diferenças. Só assim será possível escolher uma parte
dentro do todo e saber, por exemplo, o quanto somos ou
não preconceituosos no sentido racial ou o quanto é este-
reotipada a sexualidade no Brasil e qual a origem dessas
condutas sociais e morais. 

III

Marilena Chaui, em Brasil, mito fundador e sociedade
autoritária, chama de ideológicas as tentativas de elabo-
ração do "caráter" e da "identidade nacional". A noção de
caráter implica "uma totalidade de traços coerentes, fecha-
da e sem lacunas porque constitui uma "natureza humana
determinada" (2001, p. 21). A ideologia da "identidade na-
cional, operando em outro registo, define um núcleo es-
sencial tomando como critérios algumas determinações in-
ternas da nação que são percebidas por sua referência ao
que lhe é externo" (2001, p. 21 e 22). Na perspectiva da au-
tora, sob o ponto de vista do "caráter nacional brasileiro", a
nação é formada por três raças: índios, negros e brancos.
O índio e o negro são vistos pelo olhar do branco. Já na
perspectiva da "identidade nacional", o negro é visto como
classe social, a dos escravos e a instituição da escravidão
coisifica o negro e o índio. 

Abandonando esses instrumentos conceituais, Marilena
Chaui propõe, numa nova visão, o conceito de mito funda-
dor. Ela assim o descreve: "O Brasil foi instituído como colô-
nia de Portugal e inventado como 'terra abençoada por
Deus', à qual, se dermos crédito a Pero Vaz de Caminha,
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'Nosso Senhor não nos trouxe sem causa', palavras que ecoa-
rão nas de Afonso Celso, quando quatro séculos depois, es-
creve: "Se Deus aquinhoou o Brasil de modo especialmente
magnânimo, é porque lhe reserva alevantados destinos". É
essa construção que estamos designando como mito funda-
dor" (2001, p. 57 e 58). Conforme Marilena Chaui o mito fun-
dador construído no período da conquista e da colonização
da América e do Brasil surge principalmente de três ele-
mentos: a) da chamada "visão do paraíso" ou da elaboração
mítica do "símbolo Oriente" (formulado como a sagração da
natureza); b) da visão histórica proveniente da ortodoxia te-
ológica cristã e da visão histórica profética do milenarismo
de Joaquim de Fiori (formulado como sagração da história);
c) da visão jurídico-teocêntrica da figura do governante co-
mo rei pela Graça de Deus, a partir do direito natural medie-
val e pela interpretação de teólogos e juristas de Coimbra
(formulado como sagração do governante). Esses três com-
ponentes ou três "operações divinas", surgidos nos séculos
XVI e XVII, representam no Brasil: a obra de Deus, a nature-
za; a palavra de Deus, a história; e a vontade de Deus, o
Estado. Marilena Chaui finalmente resume o mito fundador
assim construído com o conceito do filósofo judeu-holandês
Baruch Espinosa de poder teológico-político (2000, p. 58). 

As navegações, conquistas e colonizações podem ser
examinadas sob os pontos de vista do histórico e do sim-
bólico. Nessa última perspectiva, destacam-se a descrição
do paraíso terrestre nos livros bíblicos do Antigo Testamento
e os textos dos clássicos latinos, entre eles, de Ovídio,
Virgílio, Plínio, o Velho e do cristianismo medieval sobre a lo-
calização e a descrição do Paraíso Terrestre, tema esse re-
tomado por autores da Renascença. A longa recepção des-
sas imagens utópicas de um Paraíso Terrestre estão pre-
sentes nas cartas de Pero Vaz de Caminha e nos textos de
outros descobridores. O mundo "novo" é novo no sentido de
retorno às origens do mundo, e o sentido de "outro" é ante-
rior à queda do pecado original. Essa "visão do paraíso", es-
se lugar do Oriente como Jardim do Éden, funda o mito do
Brasil-Natureza e tudo gira em torno desse centro, desde a
letra do hino nacional até a justificação da escravidão.
Desde os poemas de Anchieta até o drama de canudos
descrito em Os Sertões por Euclides da Cunha e Grande
Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa tudo é luta entre
o mar e o sertão, o litoral e o sertão, o trabalho e a indolên-
cia, Deus e o Diabo, o sagrado e o profano (cf. Marilena
Chaui, 2000, p. 58 a 70).



114

Além do tempo cósmico e épico, o tempo e a história do
mundo judeu-cristão, implica a operação de Deus sob a for-
ma de diversos conceitos como o de providência, teofania,
epifania e profecia. Essa "terra abençoada por Deus" de
que fala Pero Vaz de Caminha, esse "berço esplêndido"
mencionado no hino nacional e esse eterno "país do futuro"
são um achamento das viagens previstas por Joaquim de
Fiori e a realização de uma profecia de Isaías, como o Padre
Vieira procura provar em um de seus sermões. Assim o
Brasil português é uma dádiva da providência divina. É is-
so que ainda repetimos ao entoar o Hino Nacional. Mas o
Brasil também é o resultado milenarista, pois a história pro-
metida necessita ser feita, precisa enfrentar os conflitos dos
exércitos do mal e do bem como Canudos, Pedra Bonita,
Muckers e outros (cf. Marilena Chaui, 2000, p. 70 a 79).

A formação dos impérios coloniais é contemporânea do
absolutismo político e dos privilégios jurídicos. O mercanti-
lismo é patrocinado pelo Estado centralizado. A formulação
jurídica do poder teocrático perpassa a unificação territorial,
a ordem social e política, a política fiscal, e a sociedade re-
sulta hierárquica e as relações entre os senhores e os es-
cravos são justificadas. Disso resulta o mito da sagração do
governante ainda presente hoje na representação política no
Brasil. Da mesma maneira que o rei representa Deus, os elei-
tos representam o Estado em face do povo e não o povo. Daí
a prática do favor, da clientela, da tutela. Daí o populismo
que promove as relações diretas entre governantes e gover-
nados através de mediações pessoais; que se considera do-
no do poder e do saber, enquanto o povo desprovido de
ação política precisa ser tutelado; que impõe formas auto-
cráticas de poder hoje favorecidas pelas estratégicas do
"marketing político" (cf. Marilena Chaui, 2000, p. 79 a 87). 

Na perspectiva dessa nova visão teórica e ideológica,
os ideais humanistas latinos depositados na cultura portu-
guesa, que determina historicamente a cultura brasileira,
passam por uma recepção crítica. Aqui precisamos distin-
guir, de um lado, um conjunto de obras literárias que ex-
pressam a cultura efetiva da história social e, de outro lado,
um conjunto de estudos descritivos e interpretativos desse
fenômeno. Dependendo dos enfoques epistemológicos e
metodológicos desses estudos, a cultura humanista latina
portuguesa no Brasil mostra faces diferentes. É certo, no
entanto, que o humanismo não pode ser visto apenas sob
as características psicológicas de portugueses e brasileiros
ou índios e negros como o fazem os autores que buscam in-
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terpretar o "caráter" dos indivíduos ou a "identidade nacio-
nal". São, igualmente, necessárias categorias que nos per-
mitam macro análises e interpretações da cultura. Em ou-
tros termos, precisamos de uma visão neo-humanista latina.
Essa visão só pode ser alcançada com uma visão crítica da
tradição humanista da qual herdámos muitos valores positi-
vos, mas também os traços de uma sociedade desigual en-
tre o homem e a mulher, o pobre e rico, o branco e o negro
e, invariavelmente, autoritária em suas relações. 

IV 

Em termos filosóficos, o humanismo não pode mais vol-
tar à metafísica do subjetivismo, da morte do sujeito, da
desconstrução metafísica efetivada por Nietszche,
Heidegger, Foucault, Freud e pelo estruturalismo das ciên-
cias sociais e lingüística. Mas apesar de todas as incertezas
epistemológicas, éticas e estéticas é o humanismo autênti-
co que pode nos ensinar o regresso ao sujeito. Podemos
acrescentar o regresso a uma compreensão mútua das cul-
turas portuguesas e brasileiras e superar aquilo que
Eduardo Lourenço chama de conflito cultural que provém,
sob a forma de ignorância, da recusa e do combate ao ou-
tro. "Sob a mesma língua, através de sorrisos, de abraços,
de conviabilidades euforizantes perfeitamente epidérmicas
continuam separando os braços de um antigo rio comum".
Nesse tempo de revisão de nossos discursos culturais,
Lourenço anota: "O Brasil será cada vez mais "brasileiro" no
sentido de mais "autônomo como sujeito de sua história e de
sua cultura, mas desse "brasileirismo" faz parte a diferença
inscrita na sua origem portuguesa..." (2001, p. 144). O mes-
mo já dizia, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda, em
Raízes do Brasil, ao escrever: "No caso brasileiro, a verda-
de, por menos sedutora que possa parecer a alguns dos
nossos patriotas, é que ainda nos associa à peninsula ibé-
rica, a Portugal especialmente, uma tradição longa e viva,
bastante viva para nutrir, até hoje, uma alma comum, a des-
peito de tudo quanto nos separa" (1995, p. 40). É dessa ori-
gem comum que provém a essência do humano que nos
torna visíveis através de nossos traços culturais. É essa al-
ma comum que nos permite redescobrir, dentro de novos
padrões de recepção do espírito humanista, certamente ho-
je sob o enfoque da crítica, "a forma atual de nossa cultura"
em seus aspectos idênticos e diferentes. 
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O olhar sobre as influências da cultura portuguesa na
cultura brasileira não pode perder de vista a presença do
humanismo latino em ambas. Todavia, o fato desse ideal hu-
manista não ter efetivado de modo digno a humanitas do
homem, basta conduzir dialeticamente esse olhar sobre os
conflitos sociais e históricos, não pode nos conduzir a uma
atitude filosófica e ideológica anti-humanista. A idéia de um
neo-humanismo poderá abrir perspectiva de uma reavali-
zação da essência da dignidade do homem. A idéia do an-
ti-humanismo instalado na filosofia do século XX argumenta
que o humanismo literário, filosófico e teológico, de origem
renascentista, latino e cristão, quando não se associou à
causa emancipadora do homem e da mulher, tornou-se
cúmplice de todas as formas de opressão. A história da es-
cravidão é um exemplo disso. Entretanto, na investigação
da cultura, especialmente portuguesa e brasileira, talvez
possamos rever as questões da intersubjetividade na vida
social e política e do uso da racionalidade em relação ao
Outro. 
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Eugénio Tavares
um contrutor do Humanismo Cabo-verdiano

Introdução

A tradição oral e sentimental do povo de Cabo Verde,
com o vértice na ilha da Brava, vinha registando há cerca
de sete décadas uma forte regressão, de geração em ge-
ração, in memoriam da inconfundível figura nacional e qua-
se lendária de Eugénio (de Paula) Tavares (1867-1930), re-
duzida à expressão cada vez mais remota e apagada de
trovador romântico, amante impenitente e poeta nativista. 

Da vivência à saudade, da recordação ao testemunho,
quase que clamaram no deserto destacadas vozes de inte-
lectuais – nacionais e estrangeiras – ensaiando ângulos de
reconstrução e devolução à posteridade da vertical digni-
dade e portentosa riqueza do talento multimodo de Eugénio
Tavares, em língua portuguesa. Todavia, faltava a objecti-
vação editorial dessa tão referenciada, dispersa e desco-
nhecida obra.1

Hoje, graças às mãos de um verdadeiro semeador, Félix
Monteiro, investigador e ensaísta que, por um feliz acaso,
retirara de um monte de lixo e papéis uma cintilante fracção
de textos de Eugénio Tavares e, na sequência de quatro dé-
cadas de ciclópico trabalho, a expensas suas, devotado a
viagens, pesquisas, descobertas e recolha, conseguiu, en-
tre Cabo Verde, Estados Unidos e Portugal, a selecção de
substantiva parte da obra literária, jornalística, epistolar,
panfletária e política de Eugénio Tavares, reunida nos três
volumes antológicos já publicados pelo ICL - Instituto Cabo-
-verdiano do Livro e do Disco: 

I - Poesia, Contos, Teatro - 1996
II - Pelos Jornais... - 1997 

III - Viagens, Tormentas, Cartas e Postais - 1999 
Através das citadas obras, a memória colectiva da alma

cabo-verdiana robustece-se na arquitectura nacional da
sua especificidade e, nomeadamente, no fiel recorte de um
património histórico, cultural e humanístico, para além da

CORSINO FORTES
Embaixador da República de Cabo Verde
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conhecida epopeia sentimental da cabo-verdianidade, dei-
xada por Eugénio Tavares através das suas mornas em lín-
gua crioula.2

Acresce que, segundo Manuel Lopes, Baltazar Lopes e
outros, a morna como produto acabado da expressão me-
lódica – letra, música e dança – foi sempre um documento
na formação da consciência colectiva, no cômputo da an-
tropologia cultural cabo-verdiana. E das temáticas desta
composição popular pode-se surpreender e descodificar
certas vivências, certos ciclos no evoluir da história do po-
vo das ilhas: o ciclo do amor, o ciclo da despedida, o ciclo
das secas, o ciclo da troça risonha, o ciclo da cordialidade
e o ciclo dos emigrados.

Eugénio Tavares cultivou a língua materna - o crioulo -
com tamanha plasticidade telúrica e brilhantismo, capaz de
traduzir o lirismo das obras como “As Endechas à Bárbara
Escrava de Camões e a Engetadinha de João de Deus”.3

* * *

Alguns Dados Biográficos4

Segundo Félix Monteiro, Eugénio (de Paula) Tavares
nasceu no dia 18 de Outubro de 1867, na ilha da Brava do
arquipélago de Cabo Verde, filho legítimo de Francisco de
Paula Tavares, natural de Santarém, e de Eugénia
Rodrigues Nozoliny, natural da ilha do Fogo, de ascendên-
cia espanhola. A mãe morreu de parto e o pai três ou qua-
tro anos depois, na Guiné, lutando contra a população in-
surrecta. 

Eugénio foi criado como filho querido pela madrinha, D.
Eugénia Medina, e pelo irmão desta, Dr. José Martins Vera-
-Cruz.

Partindo da instrução primária oficial e estudando com
professores particulares e destacados mestres, fez-se res-
peitado autodidacta em grande parte graças à biblioteca
da casa da família Vera-Cruz e gabinetes de leitura exis-
tentes na época. 

Aos quinze anos, revelando uma portentosa vocação
para as letras, publicou a sua primeira poesia no
Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, dedicada à
madrinha, a quem chamava Badinha.5

Em 1885, Eugénio tem o primeiro contacto com os ame-
ricanos que passam pela ilha de S. Vicente através do em-
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prego numa casa comercial cujo proprietário exercia as
funções de agente consular dos Estados Unidos da
América. 

De 1887 a 1890 exerce as funções de recebedor de
Fazenda, primeiro no Tarrafal de Santiago e depois no con-
celho da sua ilha natal, onde se casa com D. Guiomar Leça,
de quem não teve filhos. Já nessa altura, Eugénio começa-
ra a ser alvo de forte perseguição política por parte de co-
legas, chefes e governadores monárquicos, devido aos 
ideais republicanos defendidos tanto em palestras como na
imprensa jornalística republicana.   

Entrementes, Eugénio Tavares vai-se afirmando como
um brilhante e fervoroso jornalista, motivado por um valoro-
so código deontológico ao serviço dos superiores interes-
ses da verdade, da justiça e da solidariedade humana.

Em 1900, através do livro Um fabuloso alcance, denun-
cia a tragédia da persistente perseguição política de que é
alvo, acusado por três vezes de alcance nas contas fazen-
dárias. Tendo provado a incongruência da acusação das
duas primeiras vezes, na terceira o Governo da capital des-
tacou uma canhoneira para o ir prender. Eugénio, disfarça-
do de mulher, fugiu da Brava num navio para os Estados
Unidos da América. 

Consta que chegou à América a 11 de Julho de 1900, fi-
xando residência em New Bedford, onde viviam já nessa al-
tura milhares de cabo-verdianos. Criou o primeiro jornal da
diáspora “Alvorada”, cujo número inaugural trazia um polé-
mico artigo, Autonomia, clamando a África para os africa-
nos, o seu primeiro apelo à independência de Cabo Verde. 

Antes da implantação da República, em 1910, sabendo
que poderia aguardar o julgamento em liberdade sob
fiança, regressa a Cabo Verde. Em 1914, tendo os fiadores
retirado a respectiva fiança por discordarem da sua posição
contra o açambarcamento de géneros alimentícios de pri-
meira necessidade por eles praticado, teve de se entregar
à prisão, onde esteve de 7 a 10 de Novembro, até ser reno-
vada a fiança. 

Em 1921, o processo foi julgado pelo Tribunal Judicial,
tendo Eugénio sido absolvido, entre ovações de amigos e
admiradores que o aguardavam à porta do Tribunal. 

Em Outubro de 1927, por iniciativa do governador repu-
blicano Guedes Vaz, Eugénio Tavares e o poeta José Lopes
são homenageados em S. Vicente. Recebidos no meio de
uma multidão entusiástica de admiradores, alunos do liceu
e público em geral. Foram acompanhados em marcha triun-
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fal até à Câmara Municipal, onde se proferiram discursos
enaltecendo os poetas como figuras nacionais. 

A 1 de Junho de 1930, morre na Brava, fulminado por
uma angina de peito. Toda a população se ergue num grito
de luto que acompanha o cortejo fúnebre pelas ruas de
Nova Sintra, no meio de flores e ao som das mornas mais
sentimentais de Eugénio. 

* * *

Segundo os historiadores, Eugénio Tavares nasceu e vi-
veu numa época de profundas mudanças nas estruturas
económicas, sociais e políticas do arquipélago de Cabo
Verde. Na verdade, entre a infância e a adolescência, é
aprazado o fim da escravatura para 1878. E da adolescên-
cia à maturidade, isto é, no último quartel do sec. XIX, ope-
ra-se no arquipélago uma ruptura económica, social e insti-
tucional (que germinava desde os meados do sec. XVIII),
destruindo assim as estruturas básicas da sociedade cabo-
-verdiana, que tinha como característica principal as re-
lações sociais de produção polarizadas em termos de es-
cravos e senhores, de camponeses sem terra e morgados -
o que originara uma série de revoltas e levantamentos po-
pulares que exprimiam violentamente a decadência do sis-
tema escravocrata.6

Também as cíclicas estiagens, com devastadores secas
e fomes de trágicas consequências na população despro-
tegida, flagelaram as ilhas durante três períodos – 1863/65,
1903/04 e 1920/22 – provocando respectivamente a morte
de 15 000, 30 000 e 17 000 cabo-verdianos.7

Entre a insularidade e as estiagens, a emigração é outro
fenómeno característico da vivência do homem no arquipé-
lago. Eugénio Tavares referencia nos seus trabalhos dois ti-
pos de emigração: a emigração desejada e expontânea,
com início no final do sec. XIX, nomeadamente das ilhas do
Fogo e Brava para os Estados Unidos da América, e a emi-
gração compulsiva, no início do sec. XX, para Angola e S.
Tomé e Príncipe. Esta emigração é diferente da expontânea
porque se baseia no desespero de uma população que, fla-
gelada pelas secas, desemprego, miséria e fome, é incita-
da pelas pressões administrativas a ir trabalhar mediante
contratos de miséria que geralmente não são cumpridos.
Tal situação gera um grande descontentamento na elite na-
cionalista da época, na qual se agiganta o libelo da pena e
do discurso de Eugénio Tavares, o que lhe valeu de retorno
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a sanha das perseguições das autoridades administrativas
e governamentais da colónia.8

* * *

O “Talent de bien faire” de Eugénio Tavares, o conheci-
mento profundo do seu meio envolvente e da política me-
tropolitana da sua época transforma o jornalista, o maior de
todos os tempos em Cabo Verde, segundo Pedro Cardoso,
em defensor público das gentes que emergem do esboroa-
mento de uma situação escravocrata, vítima de todas as ar-
bitrariedades senhoriais e de todas as pressões do meio fí-
sico e social.9

Com base nas pelejas e situações desumanas enfrenta-
das, tudo é analisado social e politicamente em prol da dig-
nificação do semelhante, quer através de polémicos artigos
nos jornais quer através de epístolas - cartas e postais.

Nas cartas Eugénio Tavares aparece na sua dimensão
de pensador, de fazedor de opinião. Se utiliza a epístola co-
mo libelo doutrinário, o panfleto/ensaio terá por base uma
emocionante e criteriosa pedagogia social e filosófica da vi-
da entre a raridade de meios e o mundo das pressões es-
truturantes.

Neste quadro se estabelece o retrato moral, social e po-
lítico da história da época, onde se ergue o carácter e a per-
sonalidade inquebrantável do lutador que Eugénio foi, cons-
ciente da grande arma que é a escrita. Dramática e ironica-
mente, desafia os seus adversários: 

“escolhei a vossa pena como os heróis escolhem as
suas lanças: há penas nobres como espadas, há penas re-
les como escovas de sapatos”.

Dir-se-á que tanto a epístola como o panfleto, ambos se
organizam com a elegância bíblica de um sermão e têm a
força inabalável de funda de David quando se impõe a de-
fesa dos superiores interesses dos desamparados e dos
perseguidos pelo abuso dos poderosos ou pela incúria dos
governantes. 

Um talento ainda desconhecido do trovador, poeta, e
ficcionista se agiganta. Então a consciencialização huma-
nística e colectiva do património da cabo-verdianidade vai
sempre adensando pela tangência pessoal ou pela secân-
cia colectiva de cada intervenção. 

É incontestável que a capacidade de amar de Eugénio



Tavares cresce na razão directa do sofrimento alheio e pró-
prio. Por onde passa, da Brava a Santiago, de São Vicente
aos Estados Unidos, o poeta incorpora a experiência de to-
dos os desafortunados, de todos os perseguidos através da
participação activa e da solidariedade humana e vai tecen-
do os bocados dispersos do arquipélago redondo da alma
cabo-verdiana.  

Regista-se que o mar, no turbilhão indomável das tor-
mentas de viagens, encontra na alma e no espírito do es-
critor a sua crónica, o seu navio, mas nunca o seu último
naufrágio. Tal é a força que o prende ao leme, tal é a auro-
ra que ilumina o lar: o paraíso sempre renovado do regres-
so, embora a corrupção, o abandono, a fatalidade, e ce-
gueira campeiem pelas ilhas crioulas e terras por onde pas-
sa: São Vicente, Santiago, Las Palmas, Bremen, etc.

Das viagens às tormentas, Eugénio Tavares chega aos
Estados Unidos e tem quase a certeza que houve um erro
náutico que em vez de o ter levado à terra da promissão o
conduziu ao Inferno de Dante, ao convívio de bestas-feras
que se devoram uns aos outros sem fé, sem amor, sem bon-
dade. 

O contraste da terra natal e o desterro em que se sente
votado é tão pungente que escreve à mãe: “Hoje o meu pei-
to é uma campa em que repousam sonhos. De vez em
quando, sobre esta terra gelada desabrocham saudades
que dão ilusões de vida à minha agonia”.

* * *

Das cartas de família enfatizam-se duas: uma dirigida à
mãe adoptiva e proveniente das grades de prisão onde foi
encarcerado quando os comerciantes retiram a fiança que
lhe garantia o julgamento em liberdade.10

“Escrevo-te de uma nova residência que a bondade dos
homens numa irónica expressão caricatural andou aí du-
rante vinte anos a preparar-me; e para onde quis a gente
que hoje, 7 de Novembro, me mudasse. 

“Estou num pequeno aposento, com muito pé direito,
irregular assoalhado de grosso ‘pitch-pine’, alta janela forte-
mente gradeada, a porta também defendida por formidável
gradeamento.

“Não é a primeira vez que um homem de honra, justo e
altivo, sente fecharem-se sobre si, sem que um único mús-
culo se lhe contaria, as portas de uma prisão”.
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Nestas epístolas, Eugénio Tavares estabelece um con-
fronto dialéctico entre o fantasma da consciência social que
se alimenta do opróbio, da inveja, da calúnia e da falsidade
e a consciência da sua dignidade de Homem, que se estri-
ba na intrepidez da verticalidade moral e na inquebrantável
rectidão de carácter.

Pela expressão da sua dor face à injustiça e ao abuso
do poder, procura consolar a sua mãe adoptiva, demons-
trando-lhe que a consciência social que não conhece a
Verdade, a Honra, a Dignidade é um mito; isto é, 

“uma deusa da nossa mitologia moral. E quando ela
aqui na prisão se aproxima da minha dor: olha-me, enxerga-
-me a claridade puríssima da minha alma, sonda a tranqui-
lidade do meu espírito, ausculta a fortaleza do meu coração
e treme”.

“Treme? Porquê?” 
“Porque ela é transitória, é apenas a simples obra de ho-

mem e a consciência da minha dignidade é eterna por ser
Vida, porque é obra de Deus”.  

Todavia, confessa que o sofrimento o avelhenta prema-
turamente; a fronte está já sulcada de rugas, as barbas
estão brancas; mas o espírito continua puro e a alma pos-
sui ainda o sentimento da bondade infantil desenvolvido à
sombra do exemplo da mãe adoptiva; isto é, na pura at-
mosfera da casa dos respectivos pais de onde jamais saíra
um filho ou uma filha que não tivessem a religião da Honra,
do Trabalho e do Dever.

Na escuridão envolvente da soturna prisão, Eugénio
Tavares sente a ascese do espírito, o impulso moral de su-
bir, subir sempre rumo à esplendorosa luz da verdade.
Porém tem a consciência de dura realidade a vencer: os ini-
migos que lá fora lhe abalroam o corpo com avalanches de
insultos, de mentiras, de calúnias. 

“Mas é preciso vencer, é preciso subir sempre. E à me-
dida que subo, aumenta a claridade e diminui o peso asfi-
xiante da estagnação irrespirável”. 

“Todavia, a cada passo tropeço em répteis que se des-
fazem em lama para escorregar os meus pés” – diz ele – no
rebordo traiçoeiro dos degraus. 

“Assim tropeço, caio, levanto-me e caminho de novo”. 

E por fim confessa à mãe: “Estou triste, mas esta triste-
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za é calma e doce, semelhante à tristeza silenciosa e ene-
voada da nossa ilha Brava. Mas esta solidão é repovoada
de sonhos e iluminada de esperanças.”

* * *

Eugénio Tavares continua através do género epistolar a
exercer a sua pedagogia social e política, estabelecendo
quase um código de ética para a felicidade perfeita, focali-
zada na formação do carácter das crianças: a jovem cons-
ciência da dignidade cabo-verdiana.11

As cartas procedem de New Bedford, escritas entre 20
de Junho e 20 de Julho de 1912 e dirigidas

a meu caro José
a minha querida Lu.

Eugénio Tavares, ensaisticamente, procura demonstrar
nessas cartas que a felicidade perfeita tem a sua profunda
base na consciência da Dignidade; uma felicidade que re-
sulta do rigoroso cumprimento do dever e que encontra na
bondade a mais sublime expressão do sentimento da justiça
– a bondade que educa, eleva e oferece o luminoso e fecun-
do exemplo que corrige... o fecundo exemplo que redime. 

Todavia, para que a Juventude possa adquirir a cons-
ciência profunda da sua dignidade – continua –, para que
possa resistir às tempestades da vida, para que se sinta in-
vestida daquela soberana tranquilidade intangível do equi-
líbrio dos homens bons, é necessário cultivar a virtude –
uma virtude forte e consciente, que exerça não por temor
mas sim por amor; uma virtude que não concede nesta vi-
da para cobrar na outra; uma severa virtude que não visa
outra recompensa que não seja a felicidade do dever cum-
prido. 

Pergunte-se: o que levaria Eugénio Tavares a uma tal
preocupação sobre a necessária formação do carácter, da
rectidão moral das crianças de Cabo Verde? Nos Estados
Unidos vai ganhando a convicção que a juventude cresce
num meio social – Cabo Verde – apenas em começo de de-
puração, ainda sem bases sólidas, ainda sem o patriotismo
que não treme diante do sacrifício. 

Da generalidade dos destinatários a pessoa real,
Eugénio Tavares afunila a mensagem no sobrinho José, que
testemunha a dignidade da vida humilde do tio. 

“Os sapatos rotos, que tantas vezes com tristeza nos 
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olhos viste colocar nos meus pés, ou as roupas cuidadosa-
mente remendadas que viste cobrir o meu corpo robusteci-
do na austeridade e os milagres da economia doméstica, is-
to é – o delicado sentimento de pudor, no suave recato de
ocultar a pobreza estremada; e a arte de obrigar o asseio a
emprestar à miséria o brilho feliz da abastança.

“Assim é imperativo, é urgente que cada um contribua
para a redenção moral da sociedade, uma sociedade ca-
paz de afastar as crianças, a juventude, do abismo dos ví-
cios. O vício não se reduz apenas no fumar, no beber, no
mentir, mas sim, figurativamente, na voragem de vícios que
destroem a vida moral na sua mais bela concepção e abre
cavernas na interioridade da pessoa – cavernas de males
que assaltam, como feras, a felicidade dos homens que não
poderão resistir às agitações, aos ímpetos dos seus tempe-
ramentos, aos golpes da fortuna adversa; já que o vício ob-
ceca a alma como as pragas devastam os campos”.

“É necessário que na criança, no homem, o espírito
cresça equilibrado, lúcido, formado no culto da Verdade, da
Justiça e da Bondade. Só assim poderá defender-se contra
a lama da estrada da vida, contra o veneno da língua dos
inimigos, contra o punhal da malvadez humana. Só assim
poderá com probidade julgar quaisquer questões de ordem
moral e atingir conclusões justas”.

“Só assim poderá compreender o sofrimento dos desa-
fortunados e dos desamparados e ser indomavelmente or-
gulhoso perante os abusos dos poderosos, e humilde e so-
lidário para com os que sofrem e precisam de auxílio”.

Nas aludidas cartas, Eugénio Tavares recorda que em-
bora Platão chamasse a felicidade “uma conciliação do pra-
zer com a virtude”, todavia aconselha “que nunca se deve
deixar que o coração usurpe a autoridade do cérebro. 

No final da carta dirigida à sobrinha Lu, recomenda que
deve cultivar as belas artes e amar a poesia, mas não lhe
subordinando, por princípio algum os deveres morais e do-
mésticos, não lhe entregando nunca tão por completo os
sentidos e a actividade, que não fiquem tempo e razão pa-
ra orientar e cumprir os deveres inerentes às necessidades
práticas da vida e intangíveis da honra. 

E conclui: “Ai da mulher que se guia pela bússola in-
constante do romantismo”.   

* * *

125



Eugénio Tavares reage frontalmente contra um artigo do
governador D. Alexandre d’Almeida, publicado na primeira
página do periódico Luta, de 14/03/1918, no qual defende
administrativamente a teoria de que “a fixação do povo ca-
bo-verdiano no arquipélago pela restrição da emigração pa-
ra a América será um impulso no progresso da Província,
pelo facto de os Estados Unidos não permitirem a entrada
de analfabetos no seu território.12

Da ilha da Brava, no dia 18 de Junho de 1918, Eugénio
Tavares critica objectiva e severamente a solução adminis-
trativa encontrada, já que em síntese: 

a) A questão da emigração é fundamental para a eco-
nomia provincial;

b) Que o Governo americano a contrariou com a proi-
bição de entrarem analfabetos no seu território;

c) Assim, sendo o analfabetismo a causa, para debelar
o mal é dar aos analfabetos o a.b.c., abrindo escolas, pre-
parando professores; 

d) E não aproveitar as forças inconscientes do povo ou
do embrutecimento da massa popular para a agricultura
e/ou emigração forçada. 

Na sequência da motivação afirma: “na mágoa da parti-
da vive a aurora que ilumina o paraíso do regresso”, e con-
clui Eugénio que D. Alexandre não perfilharia tais ideias se
tivesse conhecimento do seguinte:

– “A emigração cabo-verdiana para os Estados Unidos
tem de ser protegida, não evitada; 

– Cabo Verde é um povo e os povos têm aspirações que
não se limitam à panela, e que respirar a atmosfera dignifi-
cadora do trabalho livre é compensador; 

– Que o cabo-verdiano quando regressa (pois que sem-
pre regressa quem como ele ama a família e a terra em que
nasceu) traz, não só dólares, mas também luzes e outros
quadrantes da civilização; 

– Que o cabo-verdiano na América modifica o seu modo
de ser moral, erguendo-se de um absoluto anonimato so-
cial, para além da estreita exigência da cubata e da cachu-
pa; e já dificilmente suportando as exigências de um traba-
lho humilhante e mal remunerado para as encomendas de
forças físicas periodicamente facturadas para São Tomé e
Príncipe”.

E Eugénio Tavares, no seu culto de solidariedade social
na defesa dos superiores interesses dos seus concidadãos,
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aconselha o jovem Governador a arrepiar caminho, isto é, a
não escravizar um povo em plena República, um povo que
a Monarquia já tinha feito livre. 

* * *

Nas Cartas para Lisboa – dirigidas ao Exmo. Sr. Dr.
Henrique de Vilhena, pessoa que teria conhecido a bordo
de um navio. São onze cartas que vão de Setembro de 1913
a Março de 1921.13

Intelectual e causídico com quem troca correspondên-
cia sobre crítica literária e sobre obras publicadas em
Portugal e a quem envia sonetos e demais poemas e cola-
bora na publicação de obras de Eugénio Tavares em
Lisboa. 

É nessas cartas que vai descrevendo o charlatanismo
político da perseguição tenaz e vergonhosa que vão mo-
vendo contra ele desde 1899, levando-o ao desemprego.
Dá-lhe conta que o alcance forjado foram de 18.000 escu-
dos. A Recebedoria da Brava tinha um rendimento de 1.500
escudos anuais e regulando as despesas pela mesma
quantia. E para exercer o cargo tinha-lhe exigido uma fiança
de 1.500 escudos. 

O paradoxo da infâmia é que meses antes do ardiloso
desfalque Eugénio Tavares tinha sido objecto de um ba-
lanço rigoroso na Recebedoria a seu cargo, com a as-
sistência do próprio Inspector da Fazenda e das autorida-
des locais. Eugénio Tavares foi reconhecido quite com a
Fazenda nacional. 

A monstruosidade do alcance teve lugar logo a seguir à
derrota que o Governo sofrera, graças à intervenção parti-
cipativa e militante de Eugénio Tavares, incendiado no cul-
to das ideias mais avançadas. O crime então de ser repu-
blicano e correspondente de quatro jornais anti-monárqui-
cos em Portugal: dois no Porto e dois em Lisboa. Tudo isso
agravado por duas circunstâncias: 

– Num jantar oficial da nomenclatura monárquica,
Eugénio Tavares provocou o escândalo de fazer, na sala,
pública apologia da sua ardente profissão de fé republica-
na; e

– Aquando da chegada de um novo Governador à
Província, Eugénio Tavares foi convidado para fazer parte da
equipa política do Governo. Eugénio negou ser criado do
Governo, ser mercenário da política e vender-se a troco de
uma paz mercantil, a troco da sua reabilitação desonesta.
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Ao desacatar as propostas do Governador, Eugénio
Tavares sentiu-se imediatamente atacado pela matilha da
governação. 

Foram estas e outras manifestações que prepararam o
alcance que durante mais de 20 anos esmagou a iniciativa
de trabalho e a tranquilidade da respectiva família. Durante
a última década da Monarquia o processo nunca fora julga-
do porque, segundo a opinião de um velho Juiz do Supremo
Tribunal, Dr. Pinto Osório, o processo era nulo e estava tão
atravancado de irregularidades que nunca poderia ser jul-
gado a contente dos inimigos de Eugénio Tavares. 

Assim, para não o absolverem com o advento da
República, o processo arrastou-se mais uma década com
todos os atropelos morais, económicos e familiares. 

É nesse quadro que Eugénio Tavares solicita ao seu
Amigo Dr. Vilhena: “Guie-me, ensine-me. Eu quero saber.
Tenho uma sede devoradora de Luz. Se me não abandonar,
garanto que subirei. Estou seguro que não me enganei,
desde o primeiro dia o meu espírito se aproximou de si com
a maior confiança”.

Na sua penúltima carta ao amigo, em 2 de Outubro de
1920, recontou-lhe a oportunidade que teve numa recepção
na Câmara Municipal de ter encontrado o Governador Maia
Magalhães. Falou em público dando conhecimento e quei-
xando-se das delongas do aludido processo e sofrendo
Eugénio Tavares mais com a espera da sentença que com
o cumprimento dela. 

Na assistência, Eugénio Tavares tinha inimigos conheci-
dos. Depois da narrativa, convidou publicamente que o
desdissessem. Todos confirmaram as exortações de
Eugénio Tavares. O Governador tomou então a peito o des-
fecho do processo, não obstante ter em apreço a inde-
pendência dos Tribunais. 

A 14 de Março de 1921, Eugénio Tavares escreve ao Dr.
Henrique de Vilhena, dando conta finalmente que depois de
21 anos tinha sido julgado e finalmente, não só absolvido
como desvendadas as razões políticas que estavam subja-
centes ao maldito e infame processo acusatório: tinha o ob-
jectivo de afastar Eugénio Tavares de Cabo Verde pelos
seus ideais liberais e republicanos ou calá-lo, encarceran-
do-o na prisão. 

* * *
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Quanto ao culto da nacionalidade, do patriotismo e do
lar, entre a Pátria distante e a mátria cada vez mais sofrida,
deixemos que Eugénio faça a sua profissão de fé segundo
a balizada opinião de Manuela Ernestina Monteiro.14

Relativamente a Portugal precisa: “Nós os cabo-verdia-
nos também temos ouvido falar dessa grande Mãe históri-
ca, velhinha, adorada que é nossa porque foi de nossos
pais, antiga e gloriosa relíquia da nossa vida colectiva (...)
de cujas praias douradas partiram nossos avós a entretecer
os ninhos longínquos em que nascemos e a transplantar os
robustos enxertos étnicos da nossa nacionalidade”.
Continua “Amo tanto o velho e glorioso Portugal que nunca
me deixei arrastar pela paixão e pelo erro de lhe imputar o
crime de não tratar como filhas, senão como servas, as co-
lónias. Amo tanto a República que, ainda hoje, lhe não ex-
probo o descuido de nos conservar fora do raio de acção
das claridades democráticas projectadas pela revolução.
Amo tanto Cabo Verde que através de uma existência de lu-
tas, de sofrimentos, com a minha carne lacerada e o espíri-
to batido de decepções, ainda me esqueço de mim para
pensar nele; ainda exponho o meu coração às setas erva-
das dos meus inimigos, para o cobrir dos golpes dos que o
desamam. E amo tanto os cabo-verdianos que, ainda no
meio deste ridículo carnaval da nossa vida cívica; ainda no
centro desta putrefacção social que nos é característica;
vendo por toda a parte o interesse particular a disfarçar-se
em interesse público; a abdicação onde deverá estar a ab-
negação; a lisonja onde deverá erguer-se a intransigência;
vendo engramponar-se a vaidade onde deverá impor-se o
mérito; ainda não perdi esperanças de os ver, aos meus
irmãos cabo-verdianos, unidos, fortes, caminhando, não pa-
ra as vitualhas de uma mesa posta, mas para as aras de um
sacrifício imposto pela honra e pelo futuro”. 

Acrescenta, no primeiro “bilhete postal”: “Pátria, se a
amares quer-la dentro de uma atmosfera de paz e liberda-
de. Julga oposta à Pátria quando se opõe à liberdade. O fa-
natismo, o obscurantismo, quantos isso defendem e que-
rem impor de qualquer maneira (...) são inimigos da Pátria e
da tua felicidade”. 

Noutros trechos, Eugénio Tavares parece ter ido mais
longe, ao contestar a intenção de Portugal de vender algu-
mas das suas colónias, reclamando a autonomia completa
destas e de Cabo Verde. 

“Ao povo cabo-verdiano” – Eugénio Tavares engatilha
numa epístola dirigida aos seus concidadãos todo o culto
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da sua pedagogia política, toda a sua força moral de auto-
didacta incansável, de pensador formado na Universidade
da Sobrevivência.15

O panfleto, quase oração, que dirige ao povo cabo-ver-
diano tem a força do semeador que chega ao deserto com
as mãos grávidas de chuva, de terra, de semente, de ver-
dura e leva o sopro da vida ao coração mais empedernido: 

“A ti, Lázaro, me dirijo. Falo-te, porém não sei se me ou-
ves; invoco quando deve haver de levantado na tua alma e
a incerteza do teu olhar apenas me dá a impressão fria da
caligem que envolve a tua inteligência, da miséria em que
se empocilga a tua triste existência moral. Fisicamente, eu
sei, existes: bem te vejo curvado sob a mó de um labutar
esmagador, investindo com quanto há de tempestuoso na
adversidade para que não falte o pão na boca dos teus fi-
lhos. Moralmente, porém, não oiço a tua voz no concerto
das vontades orientadas na disciplina e fortalecidas na
união. Vítima da dissolução do meio em que fadejas, pes-
soa civil sem valor real; força política sem consciência de
direitos; dizer-te vivo é caluniar a tua incapacidade cívica e
intelectual”.

“Tua sombra hesitante, eu a enxergo dentro da escura
nulidade a que te reduziu o desmarcado egoísmo dos últi-
mos degenerados da nossa orgia administrativa”.

“O que têm feito, por ti, esses que, com proficuidade,
podem exercer benéfica acção moral e política? Quando é
que para elevar o teu nível moral ou económico sacrificam,
eles, a mínima parcela do seu tempo ou do seu dinheiro?
Quando é que se deixaram de abusar da tua ignorância?
Quando foi que eles viram, na política, não um meio de fa-
zer frutificar habilidades em proveito próprio, mas uma força
de fazer progredir povos? 

“A tua classe preponderante não é um elemento de
acção política; não é uma engrenagem do progresso; é uma
das faces mais ridículas do egoísmo. 

“Cumpre, pois, irmão, o dever iniludível de exercer os
teus direitos políticos. 

“Educa-te; une-te; disciplina-te; se associares o teu tra-
balho ao trabalho dos outros, de muitos, quando não possa
ser de todos; trabalharás muito menos e lucrarás muito
mais... Porque a riqueza de um, meu amigo, é, quase sem-
pre conseguida à custa da miséria de muitos...”.

* * *
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Antes de terminar dir-se-á que Eugénio Tavares, na linha
do pensamento de Victor Hugo, transmite-nos a convicção
de que o género humano é todo ele, independentemente de
hemisférios e de continentes, sem qualquer distinção de
credo, filosofia e raça “está sobre andaimes numa elabo-
ração permanente na superação de si próprio e no enri-
quecimento da sua própria obra: cada espírito é um pedrei-
ro; o mais humilde conserta uma fenda ou põe uma pedra”.

Faz-nos lembrar a humildade lapidar de um verso do 
poeta Agostinho Neto, que se insere no quadro da divisão in-
ternacional do trabalho e da cultura humanística para a paz: 

As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do
mundo mereço o meu pedaço de pão”.

E faz-nos lembrar ainda o grande poeta do século XX e
teórico da cultura Ezra Pound, que afirmou que os Poetas
são as antenas da raça. A nosso ver, há poetas ou criado-
res de eleição que dão corpo e desenvolvem as profundas
exclamações da psique humana, que não só aglutinam au-
roras e tempestades, como servem de substrato e de
substância às campanhas da luz contra as trevas do obs-
curantismo, quer de ontem, de hoje ou de amanhã. 

Neste quadro, Eugénio Tavares é uma das antenas da
nação cabo-verdiana com a sua obra, a sua vida, a sua lu-
ta. Ele é ainda a roca e o fuso de construtor do nosso hu-
manismo. Os seus exemplos como defensor dos aflitos con-
tra a prepotência, contra o arbítrio, contra a violência são la-
pidares. 

Eugénio Tavares, na plenitude de uma existência sem
tréguas perante o infortúnio, apresenta-se como uma força
substantiva de proto-nacionalismo, com uma profunda
consciência da missão de ser vida entre o Eu e o sublime
(segundo Isabel Lobo), entre o Eu e o mundo envolvente,
entre o Eu e o semelhante: isto é, uma vida alimentada por
energias inesgotáveis que encontram a nascente, a fonte

- no amor
- na justiça
- na verdade
- na liberdade.

E afirma que a elevação do espírito à supervisão da po-
esia é uma prova da existência de Deus.

Para Eugénio Tavares, “o amor é um par de asas que
eleva o homem de réptil a mártir. A vida com honra é uma
mutualidade de apoio, é uma reciprocidade de afectos e de
sacrifícios”.
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Relativamente ao aforismo “Os fins justificam os meios”,
afirma que já não resiste ao trabalho depurador dos bons
princípios, da moral política. Já não é um postulado, quan-
to mais um axioma. Não há meio iníquo que possa oferecer
base estável a um fim justo sobre um alicerce de ratoeiras,
de artifícios, de falsidades; sobre uma base de lodo move-
diço, a mais admirável arquitectura oscila e desmorona-se.

Para Eugénio Tavares, a verdade só pode ser redentora,
purificadora, santíssima

- Verdade que queima e cauteriza
- Verdade sem fim, à custa de toda essa infamíssima

mentira que se chama felicidade parasitária, doente amor-
fo, estúpido, hermeticamente fechado a todas as grandezas
da alma

- Verdade à custa da paz do meu lar, à custa do bem
dos que amo, à custa da minha própria felicidade

- Verdade mesmo acima de Deus. Se Deus não fosse
para a verdade o que o Sol é para a luz

- Verdade pura como um beijo de mãe
- Verdade santa como a cólera de um escravo 
- Verdade forte como a vontade de um povo livre.

Neste belíssimo soneto, Eugénio Tavares mostra-nos
que a liberdade de quem quer que seja – ente singular ou
colectivo – é um bem inalienável. 

Não me pertence

Talvez eu desse tudo: a imensidade
Do Amor; o sonho taciturno e mudo;
Toda a luz da razão; a flor do estudo;
O fruto da lição e da verdade. 

Daria esta alma louca de saudade;
Daria o meu futuro carrancudo;
A minha carne à dor; daria tudo,
Tudo, menos a minha liberdade! 

Sim: essa, à força, só ma podereis 
Levar. Não me pertence! Não me veio
Por herança, dos homens nem das leis. 

E, se dispor de um bem inalienável, 
Diante da lei, é crime abominável , 
Crime maior será dar o alheio...  
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A reflexão mística da sua luta entre o amor e a fé cristã
é-nos fornecida pelo último bilhete postal, datado de 1 de
Maio de 1922, dirigido a um sujeito colectivo, Wilson.16

“Tenho vivido a lutar e a amar, a sonhar e a cantar,
Wilson: estou semeando. E não semeio com a mão esquer-
da, nem com a língua farpada das críticas viperinas, nem
com a baba peçonhenta dos erros estúpidos, Wilson: eu se-
meio com o amor e com o perdão; eu semeio elevado na
visão daquela caridade que inspirou Paulo de Tarso, beijan-
do para dar vida, não mordendo para ferir; cantando não
crocitando; bendizendo não condenando; amparando não
repelindo”.

Conclusao

Das recolhas que constituem apenas uma parte da obra
que Félix Monteiro salvou do anonimato, é devolvido ao pa-
trimónio cabo-verdiano não só um dos maiores poetas de
ontem e de hoje, na língua de Camões, como:

– um prosador de rigoroso e expressivo aquilate;
– um temível planfetário e fazedor de opinião alicerçado

numa sociologia política de contestação e do contraditório
ao serviço dos perseguidos, dos oprimidos e dos lesados
pela incúria, incompetência e/ou abuso do poder dos go-
vernantes;

– um dos escritores pioneiros da especificidade da cul-
tura mestiça da caboverdianidade entre duas línguas com-
plementares – o português e o crioulo;

– um intransigente defensor dos ideais republicanos pa-
ra Portugal nos fins e princípios dos séculos XIX/XX, ali-
mentando e defendendo propósitos autonomistas para a
então colónia de Cabo Verde; isto é

- um construtor do humanismo cabo-verdiano entre dois
mundos – a pátria (Portugal) e a mátria (Cabo Verde), ou se-
ja: um português de lei e no chão da alma um cabo-verdia-
no de gema.17

Hoje, pelas estradas mestiças da nossa legitimidade
histórica como povo, como sociedade politicamente organi-
zada, as mulheres e os homens de cultura e o património da
consciência emotiva e sentimental da especificidade de ser
cabo-verdiano, têm o privilégio de transmitir, de geração em
geração, o testemunho da génese, obra e exemplaridade



do amor e da luta de Eugénio Tavares em prol da terra re-
queimada de estiagens, em prol da afirmação do homem e
da superação humanística de todos os irmãos proscritos da
civilização, através da perenidade de um coração feito de
amor, de sofrimento, de labor: um coração cujo bater entre
a fé e o futuro, a morte não conseguiu jamais parar... não
conseguiu jamais calar.
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Três fases na história da censura 
em Portugal

I

Século XVI

A direcção da cultura pela Igreja e pelo Estado não era
apenas imposta pelas universidades e pelos colégios. A in-
trodução da censura organizada veio a ser outro instrumen-
to para tal, e mais eficiente ainda. 

Houvera supervisão régia sobre a imprensa desde a dé-
cada de 1520, mas de forma vaga e imprecisa. Os privilé-
gios concedidos aos impressores serviam como meio de
superintender na produção livreira. Censura autêntica só
veio a ser estabelecida com a Inquisição. A partir de 1540,
certo número de regras foram impostas, segundo as quais
todas as livrarias e todos os navios vindos do estrangeiro
seriam inspeccionados por eclesiásticos. Estas regras robus-
teceram-se com o tempo, à medida que a Inquisição se 
tornava mais forte e invadia todos os aspectos da vida quo-
tidiana. Não apenas as livrarias mas também as casas par-
ticulares passaram a ser visitadas por pessoal do Santo
Ofício sempre que morria alguém conhecido por possuir li-
vros ou manuscritos. 

Em 1543, apareceu na Itália o primeiro lndex de livros
proibidos. Foi depressa seguido por um espanhol (1546),
que estabeleceu o modelo da primeira lista portuguesa de
livros defesos, publicada em 1547: continha somente obras
estrangeiras, em número de 160. Quatro anos mais tarde,
organizou-se em Portugal novo lndex. Desta vez aparecia
impresso, abrangendo 495 títulos, sendo 13 de obras por-
tuguesas e castelhanas. 

Citando Isaías da Rosa Pereira, “deste rol [de 1551] co-
piamos as últimas obras enumeradas e que interessam à
nossa literatura. É citado sobretudo Gil Vicente com sete
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Autos, dois dos quais apenas exigiam emenda para correr,
sendo os outros cinco proibidos.

O Auto de Dom Duardos, que não tiver censura como foi
emendado 

O Auto de Lusitania, com os diabos; sem eles poder-se-
-á imprimir 

O Auto de Pedreanes, por causa das Matinas 
O Auto de Jubileu d’Amores 
O Auto da Aderencia do Paço 
O Auto dos físicos 
Gamaliel 
A Revolução de São Paulo 
O Testamento de Cristo, em linguagem 
Coplas da Burra.” 
O interesse para a vida intelectual portuguesa [do lndex

de 1561] reside apenas na inclusão das obras de Gil
Vicente, indicadas deste modo, GIL VICENTE SUAS OBRAS
CORRERÃO DA MANEIRA QUE NESTE ANNO DE 1561 SE
IMPRIMEM E NAS IMPRESSAS ATÉ ESTE ANNO, GUAR-
DAR SE À HO REGIMENTO DO ROL PASSADO. 

As outras obras em Português, que em geral se repetem
no Índice de 1564, são orações supersticiosas e pouco
mais. É também de reduzido interesse no panorama literá-
rio português, se exceptuarmos Gil Vicente [...]”. 

Os Índices portugueses de 1561,1581 e 1624 mostram
claramente, não só o progresso da imprensa, mas em es-
pecial a ferocidade crescente da censura à imprensa: mais
de 50 títulos em português e em castelhano no primeiro ca-
so, 94 títulos no segundo e 330 títulos no terceiro - um au-
mento de 88% entre 1561 e 1581, e de 251% entre 1581 e
1624, ou seja, um total de 339% para todo o período. 

As obras defesas incluíam livros tidos por heréticos (ou,
como norma geral, escritos, traduzidos ou editados por he-
réticos), livros sobre “coisas lascivas e desonestas”, livros
sobre feitiçaria, astrologia e outros do mesmo tipo. A fórmu-
la depois adoptada pelos censores proibia todos os livros
ou partes deles que contivessem fosse o que fosse contra
“a nossa santa Fé e bons costumes”. 

Ora contra “Fé e costumes”, no sentido da Contra-
-Reforma, haviam escrito um grande número de autores
portugueses, praticamente todos os clássicos da literatura
nacional. Escritores como Camões, Gil Vicente, Sá de
Miranda, António Ferreira, Bernardim Ribeiro, João de
Barros e outros muitos, todos tiveram obras proscritas ou
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mutiladas pela censura. Livros que não eram totalmente
proibidos deviam ser levados pelos seus proprietários (coi-
sa que poucos, em boa verdade, fizeram) ou pelos livreiros
à Inquisição, onde as partes interditas eram riscadas ou
rasgadas. Na edição seguinte, o texto devia aparecer com
as mudanças determinadas pelos censores. Livros total-
mente proibidos eram queimados nos autos-de-fé. 

Diga-se de passagem que frequentes excepções a este
panorama de conjunto contribuíam para arejar o ambiente e
tornar menos severos os rigores censoriais. Assim, median-
te autorizações especiais, podiam ser lidas obras que se
continham no lndex. Tudo dependia, em última análise, da
“qualidade” do impetrante. O rigor da censura variava até
em função de a obra estar contida no rol geral, vindo de
Roma, ou simplesmente no Índex português.

A Inquisição não tinha o monopólio da censura. Tanto os
bispos como o rei não renunciaram ao direito de controlar a
produção literária. Os prelados impuseram a sua autorida-
de tradicional especialmente a partir do século XVII, en-
quanto o rei – interessado acima de tudo nos aspectos po-
líticos – a estabeleceu de direito e de facto em 1576, mas
tornando-a somente efectiva na década de 1590. Assim, to-
do o livro em vias de publicação tinha de sofrer um proces-
so altamente complicado. Era primeiro apresentado à
Inquisição, depois ao “Ordinário” (ou seja, o bispo da dio-
cese) e por fim ao rei através do Desembargo do Paço. Em
cada caso o livro andava para trás e para diante, do autor
para os censores e destes para o autor, se havia alterações
a serem feitas. A edição final exibia a autorização das três
entidades, podendo distar meses e até anos da primitiva
data de apresentação. 

A censura variou consoante a época, a personalidade
dos censores e as influências por detrás dos autores. Mas
em qualquer caso revelava-se sempre um elemento desen-
corajador para escritores e para editores. Somada à
Inquisição e à influência jesuítica, fez afrouxar sem sombra
de dúvida a produção literária, impedindo Portugal de
acompanhar o progresso científico e cultural europeu a um
ritmo normal, e dando origem a um género assaz interes-
sante (mas triste pelo simples facto da sua existência) de li-
teratura clandestina que aguarda ainda ao seu historiador. 

Apesar de todos estes freios a um desenvolvimento cul-
tural pleno, o mundo português na segunda metade do sé-
culo XVI e na primeira metade do XVII tinha ainda vigor bas-
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tante para produzir um bom número de obras-primas e riva-
lizar (excepto no campo científico) com a Europa culta. O
surto humanista produziu alguns dos seus melhores frutos
depois de 1550, especialmente entre os homens que per-
tenciam às gerações formadas antes ou por volta dos mea-
dos da centúria. Luís de Camões (1525?-1580) foi o maior
de todo, com os Os Lusíadas publicados em 1572 e rapi-
damente difundidos pela Europa ilustrada. À sua geração
pertenceram poetas e prosadores como António Ferreira
(1528-1583?) e o esteta e artista Francisco de Holanda
(1517?-89), comparáveis ao melhor que a Europa do tempo
podia oferecer. As gerações ulteriores produziram alguns
autores de nomeada, tais como os historiadores Diogo do
Couto (1542-1616) e Fr. Luís de Sousa (1555-1632). 

II

A transição para a liberdade (1820-1847)

Até 1821, toda e qualquer publicação impressa era ob-
jecto de três censuras, a do Santo Ofício da Inquisição, a do
bispo da diocese (o chamado “Ordinário”) e a do rei, atra-
vés da Mesa do Desembargo do Paço. Nenhuma se dis-
pensava e todas tinham de concordar. Procurava-se assim,
segundo a lei, combater “a extraordinária e temível revo-
lução literária e doutrinal que, nestes últimos anos e actual-
mente, tem tão funestamente atentado contra as opiniões
estabelecidas, propagando-se novos, inauditos e horroro-
sos princípios e sentimentos políticos, filosóficos, teológicos
e jurídicos, derramados e disseminados para ruína da reli-
gião, dos impérios e da sociedade”. Mais do que para isso,
contudo, as censuras de alterações constituíam um meio
eficaz e velho de 250 anos para conservar, com um mínimo
de alterações, o poder do trono absoluto e do altar católico.
Vetava-se assim “tudo aquilo que de algum modo pudesse
afectar a estabilidade social”, incluindo “informações falsas
que induzissem em erro os leitores e as notícias e anúncios
com carácter sensacionalista que pudessem agitar a opi-
nião pública”. E preocupavam-se até, embora com menos
possibilidade de atingir resultados válidos, dada a falta de
preparação dos seus executores e a resistência dos escri-
tores, com a qualidade da língua portuguesa, quer no vo-
cabulário quer na sintaxe.

Cada censura era exercida por Mesas ou corpos próprios
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de indivíduos, os censores, começando-se a análise de cada
manuscrito a imprimir “ou pelo Ordinário ou pelo Santo Ofício
da Inquisição, sem que entre um e outro se considere ou
questione precedência”, e concluindo-se pelo Desembargo
do Paço. Todos os censores dos dois corpos eclesiásticos
pertenciam ao estado clerical, o que sucedia também com
metade ou mais dos membros do corpo de censura régia.

O número de censores variava. De 1814 a 1820, a quan-
tidade de censores do Desembargo do Paço passou de 15
para 14 (1817) e, depois, para 24. A de censores do
Ordinário baixou de 10 para 8 (1817) e, por fim para 7. A di-
minuição no corpo de censores inquisitoriais foi ainda
maior: 12 (1814), 9 (1817) e 4 (1820). Eram mudanças sin-
tomáticas da decadência e desprestígio da Igreja e do me-
nor número de publicações sobre temas específicos seus. 

Quanto à percentagem de clérigos nos censores régios,
ela foi de 47% em 1814 (sete em quinze), de 50% em 1817
(sete em catorze) e de 58% em 1820 (catorze em 24). A no-
breza titular achava-se minimamente representada, com
dois ou um censor apenas. 

Nos corpos de censura eclesiásticos, o clero secular ti-
nha pouco relevo, limitando-se a três ou quatro indivíduos, ao
todo. Era o clero secular que predominava, parecendo ha-
ver a preocupação de equilibrar harmoniosamente as várias
Ordens: Instituto da Penitência, Cónegos Regrantes de
Santo Agostinho, Eremitas Calçados de Santo Agostinho,
Agostinhos Descalços, Trinitários, Carmelitas (Calçados e
Descalços), Oratorianos, Beneditinos, Jerónimos,
Franciscanos, Dominicanos, Eremitas de S. Paulo, Instituto
de Jesus Nazareno, freires de Avis, etc. 

Cada censor indigitado pela respectiva Mesa para o
exame de um manuscrito, podia aprová-lo sem reservas, re-
prová-lo sem reservas ou advogar cortes de palavras, e
mesmo capítulos. Se se tratava de um original, o autor era
então convidado a dizer de sua justiça, havendo casos em
que a argumentação usada convencia o censor, evitando
ou moderando os cortes. A Mesa podia ainda ratificar ou
não a posição do censor. Outras vezes, fosse por dis-
tracção dos censores que o haviam deixado publicar, fosse
pela conjuntura que fazia empolar ou isolar determinadas
passagens de um livro, este era apreendido e retirado de
circulação. Num dos poucos periódicos do tempo, a Gazeta
de Lisboa, foi-se ao ponto de suprimir, de Janeiro a Outubro



de 1820, toda e qualquer informação relativa aos aconteci-
mentos políticos da vizinha e revolucionária Espanha. 

A revolução de 1820 visou, desde os seus começos, a
extinção das censuras. Logo em Setembro desse ano, e an-
tes mesmo da fusão da Junta do Porto com a de Lisboa, es-
ta última nomeou uma comissão de censura ad hoc de qua-
tro membros, instruindo-a para que “a impressão não seja
veículo de paixões particulares e de princípios subversivos
da ordem e tranquilidade pública nem de doutrinas ou ain-
da expressões que possam alterar a harmonia e relações
políticas que felizmente subsistem com as outras nações,
mas sim um meio de ilustrar o verdadeiro patriotismo e de
consolidar a moderação, fraternidade e generoso esqueci-
mento dos males passados”. Sabemos pouco sobre a acti-
vidade prática desta comissão, mas o seu controlo sobre a
imprensa parece ter sido restrito. De facto, no período da
sua existência, proliferaram as publicações, sobretudo as
periódicas, exibindo uma liberdade efectiva. Nas Cortes,
inauguradas em Janeiro de 1821, a questão da censura foi
exaustiva e veementemente discutida durante vários me-
ses. Nas Bases da futura Constituição, a liberdade de im-
prensa ficou consignada em três artigos. Por fim, a lei de 12
de Julho de 1821 estabeleceu-a em definitivo, no que foi 
corroborada pela Constituição de 23 de Setembro de 1822,
em vigor desde 4 de Outubro do mesmo ano. Considerada
a livre comunicação dos pensamentos “um dos mais pre-
ciosos direitos do homem”, o texto constitucional declarava
que todo o português podia, “sem dependência de censu-
ra prévia, manifestar suas opiniões em qualquer matéria,
contanto que haja de responder pelo abuso desta liberda-
de nos casos e pela forma que a lei determinar (art. 7º).

Tratando-se da primeira abolição de censura em
Portugal, compreende-se que a lei de imprensa de 4 de
Julho de 1821 insistisse na possibilidade de abusos, nas
penas correspondentes e nos juízos que conhecessem dos
delitos. A defesa das novas instituições e o alerta constan-
te da Igreja contra heresias, blasfémias e ateísmos justifica-
ram a existência do tribunal especial sobre o assunto, pre-
visto pela lei e cujos cinco membros foram nomeados em
Dezembro de 1821.  Neles se incluíam dois antigos censo-
res, José Portelli e João Pedro Ribeiro. Na prática, este tri-
bunal, gradualmente regulamentado, terá exercido alguma
actividade de censura, embora moderada. 
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A restauração do Absolutismo pôs fim a este primeiro
período de liberdade de imprensa. O decreto de 12 de
Junho de 1823 criou, para Lisboa, uma comissão de cinco
membros, “inteligentes e probos”, com o objectivo de “cen-
surar os periódicos, anúncios, proclamações e todos os 
folhetos que tiverem até três folhas de papel de impressão”
e, para as demais terras onde existissem tipografias, co-
missões de três membros com a mesma finalidade. E o de-
creto de 6 de Março de 1824 restaurou o sistema do Antigo
Regime, embora a extinção da Inquisição reduzisse a duas
as censuras obrigatórias.

As listas dos censores activos para os anos de 
1824-1826 indicam um total de 49 nomes, assim distribuí-
dos: 33 censores régios (Desembargo do Paço), doze cen-
sores dependentes do episcopado (Ordinário) e quatro des-
tinados apenas à censura de anúncios, peças de teatro e
folhetos até três folhas de impressão. O peso do Clero con-
tinuava grande: todos os censores do Ordinário e das pe-
quenas publicações e dezassete (= 51,5%) dos do
Desembargo Régio. O clero regular predominava, com re-
presentação de  várias ordens. Eram censores alguns dos
mais fanáticos defensores do Absolutismo, como os ecle-
siásticos José Agostinho de Macedo, Fortunato de S.
Boaventura ou o leigo José António de Oliveira Leite de
Barros, 4º Conde de Basto e futuro ministro do Miguelismo.

A Carta Constitucional de 1826 restaurou, em teoria, a li-
berdade de imprensa (art. 145º, § 3). Contudo, a legislação
que logo se lhe seguiu manteve, na prática, uma efectiva
censura: decreto de 18 de Agosto desse ano, assinado por
Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato (um dos poucos
ex-deputados vintistas que, cinco anos atrás tinham votado a
favor da censura prévia em todos os escritos) e estabelecen-
do os casos em que a publicação não seria permitida; de-
creto de 22 de Setembro de 1826, restringindo os pregões
alusivos a textos impressos; dois decretos em 23 de
Setembro, um demitindo um censor, considerado frouxo e o
outro dividindo o núcleo de censores em duas turmas para
maior eficácia; decreto de 20 de Junho de 1827, assinado
pelo Visconde de Santarém (outro futuro ministro de D.
Miguel), ampliando os casos indicados pelo decreto de 18 de
Agosto de 1826; e decretos de 17 de Agosto e 13 de
Setembro de 1827, demitindo mais censores liberais. No
Parlamento, os debates em torno das restrições à imprensa
não se chegaram a concluir. Houve diversos periódicos
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apreendidos, suspensos ou publicados com colunas em
branco, e transitou-se para o pleno absolutismo de D.
Miguel sem que as disposições da Carta fossem cumpridas.

O regime de D. Miguel pôs fim a todas as veleidades de
imprensa livre cometendo o exame prévio à Mesa do
Desembargo do Paço. O rigor da censura aumentou e o nú-
mero de publicações, quer periódicas quer de tomo, baixou
em flecha. Assim se viveu em território miguelista até à
Concessão de Evora-Monte. 

Na “zona livre” do País, obediente a D. Pedro IV, viveu-
-se num regime de semi-liberdade. Anulada em princípio to-
da a legislação de D. Miguel, só em finais de 1833, já re-
conquistada Lisboa, foi nomeada uma comissão de censu-
ra, composta por indivíduos, cuja actividade, aliás branda,
se prolongou durante pouco mais de um ano. A lei de 22 de
Dezembro de 1834 decretaria, finalmente, a liberdade de
imprensa no País.

A Comissão de Censura, nomeada em 21 de Novembro
de 1833, era composta por Manuel Pires de Azevedo
Loureiro, Vigário Geral do Patriarcado, Mateus Valente do
Couto, Manuel Antão Barata Salgueiro, José Cordeiro Feio,
Miguel do Carmo Alves do Rio, José Isidoro Gomes da
Silva, Manuel Correia de Faria, José Joaquim Pereira e Melo
e José Portelli. Só dois pertenciam ao estado eclesiástico e
quatro, pelo menos, eram maçons.

À semelhança da lei de imprensa de 1821, a de 1834 in-
sistia na responsabilização de autores, editores e impresso-
res, rejeitando qualquer forma de censura prévia.
Estabelecia penas fixas – que incluíam multa e prisão – re-
lativamente a questões dogmático-religiosas, ofensas à mo-
ral cristã e aos bons costumes, incitamentos à rebelião e
anarquia, ataques à ordem de sucessão no trono, ao rei e
ao sistema constitucional, ataques aos membros da família
real, soberanos, diplomatas estrangeiros, câmaras legislati-
vas, tribunais e outras autoridades colectivas, imputações
criminosas e improvadas a funcionários públicos, e vio-
lações da vida particular de qualquer indivíduo que impli-
cassem infâmia, desonra ou injúria. 

Embora menos liberal do que a lei de 1821 e traduzindo
concessões maiores ao trono, ao altar e à moral estabeleci-
da, o diploma de 1834 permitia uma imprensa bastante li-
vre e consentânea com as aspirações da opinião pública do
tempo. Correspondia à Carta como meio termo entre o
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Absolutismo reaccionário e o Vintismo revolucionário. Pôde,
assim, singrar e durar, originando em parte uma abundân-
cia de publicações de todos os tipos, como jamais se vira
em Portugal. 

Conquanto raras vezes violada abertamente, a lei de im-
prensa de 1834 viu-se “contornada” de tempos a tempos.
Os meios mais frequentes de complicar a vida aos periódi-
cos e editores que criavam dificuldades aos governos eram
os processos movidos por abuso de liberdade de imprensa.
Não só estes se multiplicavam, como havia formas de pres-
sionar os juízes para obter condenações, de insistir nas
multas gravosas e de conseguir, até, julgamentos sumários
justificados pela conjuntura. Outro meio, mais radical, con-
sistia em suspender alguns ou mesmo todos os periódicos
durante algum tempo, ao abrigo de uma lei de suspensão
de garantias. Podiam ainda criar-se dificuldades de vária
ordem a editores e impressores, pressionarem-se os ser-
viços postais e outros de expedição para demorarem ou
suspenderem as remessas aos assinantes, etc., etc. Meios
mais violentos, mas frequentes também, eram assaltos a ti-
pografias, livrarias e editoras, com apreensões de folhas, e
destruições de máquinas e tipos. O Cabralismo mostrou-se
especialmente fértil em eventos desta natureza. Está por fa-
zer uma estatística completa de todas estas tropelias mas,
por copiosa que ela fosse, há que reconhecer o seu carác-
ter excepcional e a sua subordinação a um universo muito
maior de publicações livres dentro dos limites da lei.

Os três momentos mais gravosos para a imprensa libe-
ral corresponderam a períodos de revolução e de guerra ci-
vil: de Agosto a Setembro de 1840 foram suspensos todos
os periódicos particulares de carácter noticioso e político;
de Fevereiro a Maio de 1844 aconteceu outro tanto; por fim,
durante a Patuleia, os jornais estiveram oficialmente sus-
pensos de Outubro de 1846 a Julho de 1847.

III

A literatura clandestina (1926-32)

Na história de qualquer Ditadura moderna, onde a cen-
sura à imprensa é sempre um alicerce fundamental, a litera-
tura clandestina surge como fonte profícua e mesmo indis-
pensável. Não apenas a literatura política, note-se. As cen-
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suras ditatoriais costumam exercer-se também sobre os con-
ceitos e as formas de expressão da cultura, da economia ou
dos costumes. A janela clandestina abre-se sobre todos os
aspectos da sociedade, permitindo ao historiador um co-
nhecimento a que nunca chegaria se utilizasse apenas a im-
prensa tolerada. Contudo, a literatura clandestina tem os
seus perigos e não pode ser utilizada sem grandes pre-
cauções. Irresponsável pela própria natureza, ataca a seu
bel-prazer, onde calha e convém, usando indiscriminada-
mente verdades, meias-verdades e mentiras. Adora o boato.
Cultiva a adjectivação depreciativa. Exagera. Esconde. Tudo
lhe serve para atingir os seus objectivos, que são a des-
truição das reputações, quer pessoais quer institucionais.
Por isso, não há fonte mais difícil para o historiador contem-
porâneo nem que exija maior crítica na sua utilização. 

Mas, em contrapartida, que riqueza de informes e de
pistas a trilhar! Quantos aspectos nebulosos e mal-conta-
dos da política e da historiografia oficiais ficam subitamen-
te aclarados e entendidos! Não há fumo sem fogo, diz um
provérbio popular. O fumo de muitos panfletos clandestinos,
logo que dissipado e reduzido às suas devidas proporções,
permite atingir fogueiras e fogachos de realidades habil-
mente dissimuladas. E, a partir daí, é toda uma nova histó-
ria que se torna possível escrever. 

No presente estudo, foram utilizadas diversas colecções
de panfletos clandestinos que se encontram hoje, em origi-
nal ou fotocópia, na propriedade do autor. As mais impor-
tantes pertenceram ao general Alfredo de Sá Cardoso e a
seu filho, o engenheiro Carlos de Sá Cardoso, a Alfredo
Ferreira e a David Ferreira, todos quatro já falecidos. Bem
hajam esses detentores de raridades históricas que permi-
tiram a elaboração do actual trabalho. Além deles, o autor
destas linhas obteve dezenas de outros panfletos por com-
pra em alfarrabistas e por dádiva de numerosos amigos e
conhecidos. Outros, ainda, em menor número, consultou-os
em bibliotecas, viu-os mencionados em publicações diver-
sas e localizou-os a partir de informes de amigos ou conhe-
cedores, como Fernando Rosas e Arsénio Nunes, a quem
desde já muito agradece. 

Mas muitos mais deve haver. O autor apela para a cola-
boração do público, pedindo-lhe que o informe da existên-
cia de panfletos não arrolados, a fim de que, num futuro pró-
ximo, possa dar-se à estampa um verdadeiro corpus da li-
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teratura clandestina portuguesa durante o período da
Ditadura Militar. 

A Ditadura Militar saiu da revolução de 28 de Maio de
1926. Como Ditadura, terminou oficialmente os seus dias
em 11 de Abril de 1933, quando foi promulgada a nova
Constituição. Como Ditadura Militar, porém, findara já ante-
riormente. A tomada de posse, em 5 de Julho de 1932, do
primeiro ministério de Salazar, presidido por um civil e con-
tendo no seu elenco civis predominantemente, marcara o
começo de uma nova era. 

Em 5 de Julho de 1926, o decreto n.º 11 839, modifica-
do e esclarecido em algumas disposições pelo decreto n.º
12008, de 29 do mesmo mês e ano, revogou a legislação re-
publicana sobre imprensa, estabelecendo um novo regime,
de carácter mais repressivo. Nos termos dos artigos 4.º e 5.º
de ambos os decretos, 

“Nenhum periódico poderá publicar-se sem que no alto
da primeira página e em todos os seus números insira o no-
me do director, o do editor, o do proprietário e a indicação
da sede da administração do periódico e a do estabeleci-
mento onde for impresso, sob pena de prisão correccional,
de três a trinta dias e multa correspondente imposta ao pro-
prietário, ao editor e ao dono do estabelecimento”.

e

“Nenhuma publicação não periódica poderá ser posta à
venda ou, por qualquer forma circular, sem a indicação do
nome do estabelecimento onde a impressão se fizer e a do
nome de um editor, sob pena de um a três meses de multa,
agravada no caso de reincidência e imposta ao dono do es-
tabelecimento onde a impressão se fizer”.

O artigo 10.º dos mesmos decretos dizia assim: 

“É proibido, sob pena de prisão correccional e multa cor-
respondente, afixar ou expor nas paredes ou em quaisquer
outros lugares públicos, pôr à venda ou vender ou por ou-
tra forma espalhar pelo público cartazes, anúncios, avisos e
em geral quaisquer impressos, manuscritos, desenhos ou
publicações que contenham ultraje às instituições republi-
canas ou injúria, difamação ou ameaça contra o Presidente
da República, no exercício das suas funções ou fora dele,
ou que aconselhem, instiguem ou provoquem os cidadãos
portugueses a faltar ao cumprimento dos seus deveres mi-
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litares, ou ao cometimento de actos atentatórios da integri-
dade e independência da Pátria, ou contenham boato ou in-
formação capazes de alarmar o espírito público ou de cau-
sar prejuízo ao Estado, ou que contenham afirmação ofen-
siva da dignidade ou do decoro nacional, ou ainda algumas
das ofensas previstas nos artigos 159º, 160º, 420º e 438º do
Código Penal, e bem assim quaisquer publicações porno-
gráficas ou redigidas em linguagem despejada ou provoca-
dora contra a segurança do Estado, da ordem e da tranqui-
lidade públicas”.

Nas colónias, o decreto n.º 12 271, de 3 de Setembro de
1926, fez vigorar a lei de imprensa aprovada para a
Metrópole, alterada depois por novo diploma, o decreto n.º
13841, de 27 de Junho de 1927. 

Estas determinações não eram radicalmente diferentes
das que se continham na lei de imprensa de 1910, con-
quanto o mencionado artigo 10º. fosse mais rigoroso e ta-
xativo nos casos a proibir. 

O curioso é que nenhum destes textos se referia à cen-
sura prévia, instituída na prática desde 28 de Junho de
1926 para toda a imprensa periódica mas oficialmente con-
siderada uma medida transitória que não convinha institu-
cionalizar. Também a Constituição de 1911 continuava em
vigor sem que nenhum decreto a tivesse posto de parte. O
estado de Ditadura tudo justificava e tudo permitia. Vivia-se
em regime de portarias, quando não de simples circulares,
que podiam mais do que as leis e as revogavam por mero
arbítrio de um ministro ou de um director-geral. 

Clandestino era pois: 

a) todo o texto público (impresso ou não impresso) que
circulasse sem os nomes dos respectivos editor e dono do
estabelecimento impressor, acrescidos, no caso de periódi-
cos, dos nomes do director e proprietário e da indicação da
sede administrativa; 

b) no que respeitava a periódicos, todo o texto (impres-
so ou não impresso) que circulasse sem ter sido submetido
a censura prévia e sem ostentar a respectiva indicação. 

Em nenhum caso, como é óbvio, se submeteu à censu-
ra qualquer texto da literatura clandestina estudada. E só
em casos excepcionais se encontram nela quaisquer re-
ferências a directores, editores, donos e nomes de estabe-
lecimentos impressores ou respectivas sedes administrati-
vas. Detectámo-los apenas para os textos impressos no es-
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trangeiro e para alguns provenientes de partidos e forças
políticas (O Partido Republicano Português perante a actual
situação política, Janeiro de 1927; 0 Imparcial, Agosto de
1927; Manifesto ao País, da Aliança Republicano-Socialista,
de 22 de Junho de 1931) que não pretendiam ser conside-
rados clandestinos, embora se eximissem à censura. No
jornal 0 Libelo (Outubro de 1926 a Agosto de 1927), refe-
rem-se pseudónimos como responsáveis: “Doutor X”, direc-
tor e “Libert Bell”, redactor. Miguel da Cruz (nome postiço?)
é apontado por Raul Proença como editor dos seus
Panfletos e uma mirífica “Tipografia Municipal” satiriza a lei
num pequeno manifesto de 16 de Julho de 1932. Um mani-
festo surgido em Luanda, com data de 1 de Dezembro de
1927 (Portugueses!) e subscrito por numerosos deporta-
dos, contém o nome do editor (Agatão Lança, um dos de-
portados subscritores) e a indicação da tipografia
(Tipografia Minerva, Luanda), talvez por o seu texto – um
alerta às ameaças e perigos de União lbérica – não ser de
natureza a suscitar repressão. 

Além de omitirem os nomes do editor e da entidade im-
pressora, os textos clandestinos caracterizam-se pelo seu
pequeno número de páginas. A maioria reduz-se a uma ou
duas e só em casos raros (7,7%) vão além das oito. Veja-se
uma pequena estatística: 

Nº de páginas Nº de panfletos %

1 209 50,2
2 58 13,9
3 13 3,1
4 41 9,8
5 4 0,9
6 [20] 4,8
7 6 1,4
8 32 1,7
9 – –
10 2 0,5

mais de 10 30 7,2

415 99,5

Os textos de quatro, seis e oito páginas correspondem,
na maior parte dos casos, aos periódicos, enquanto os su-
periores a dez páginas – textos de fundo e de doutrina – de-
vem-se quase exclusivamente a autores conceituados co-
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mo Bernardino Machado, Raul Proença, António Sérgio,
Cunha Leal, etc. 

Na sua maioria (75,6% dos casos), a literatura clandes-
tina apresentava-se impressa, testemunhando assim da re-
lativa facilidade com que (ainda) era possível imprimir pe-
quenos textos em tipografias raras vezes clandestinas. Mas
não faltavam casos de panfletos dactilografados (24,3%),
cujas tiragens dependiam depois, quer da boa vontade dos
particulares (há exemplos de solicitação ao destinatário, no
panfleto, de que tire ele próprio três exemplares e os reme-
ta a outros correligionários com idêntico pedido), quer da
utilização de outros meios de reprodução (copiadores; du-
plicadores mecânicos). A percentagem de textos dactilo-
grafados e policopiados aumentou com o andar dos anos.
Boa parte devia-se aos deportados e aos presos políticos
nas Ilhas Adjacentes e nas Colónias, cujas possibilidades
de acesso a tipografias eram mínimas. 

Os textos impressos variavam grandemente em qualida-
de gráfica, de acordo com os meios da tipografia respectiva
e a pressa da execução. O grosso mostrava uma qualidade
deficiente e mau papel, de tipo jornal, às vezes com nume-
rosas “gralhas”. Só em raros casos surgiam panfletos com
elegância gráfica e bom papel, como por exemplo os núme-
ros d’O Pelourinho, impressos nas oficinas da Biblioteca
Nacional de Lisboa, ou as produções da Liga de Defesa da
República, feitas em Paris com os recursos de boas tipogra-
fias. Neste caso, porém, de textos impressos no estrangeiro,
havia o perigo de faltarem caracteres gráficos próprios da
língua portuguesa (o til, por exemplo) e de se multiplicarem
as gralhas devido ao desconhecimento, por parte dos tipó-
grafos, daquele idioma. Só em poucos casos se utilizaram
gravuras, em alguns cabeçalhos de publicações periódicas
ou reproduzindo o retrato de personalidades visadas. 

Quanto a dimensões, os textos clandestinos eram muito
variados, Os dactilografados mediam, em geral, entre 20 e
25 cm por um pouco menos de 30 cm. A maioria dos im-
pressos oscilava entre 10 e 30 cm de largura por 20 a 40 cm
de altura, mas não faltavam panfletos de grandes di-
mensões, superiores a 30 cm de largura por mais de 40 cm
de altura – por exemplo, o manifesto Ao País, da Liga de
Defesa da República, com 56x75,5 cm –, ao lado de outros,
muito pequenos, inferiores aos 10 cm, quer em largura quer
em altura. 

A ideia que presidia ao panfleto era a de o fazer circular
de mão em mão. Muitos, porém, imprimiam-se para serem
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afixados nas paredes e gozarem de uma efémera publici-
dade geral, antes de as autoridades os arrancarem. 

Alguns textos, embora eximindo-se à censura oficial,
não tinham a pretensão de ser clandestinos, sendo, de fac-
to, tolerada a sua circulação, pelo menos durante algum
tempo. Foi o que sucedeu com o manifesto da Aliança
Republicano-Socialista, em 1931 – organismo que se apre-
sentava como legal – ou com os livros de Cunha Leal, de
ataque a Salazar. 

Quase toda a prosa clandestina está, evidentemente, re-
digida em português, visto que a portugueses se ende-
reçava. Há, no entanto, alguns manifestos e textos noticio-
sos em francês e em castelhano, no intuito de esclarecer a
opinião pública de França, Espanha e outros países sobre a
verdadeira situação de Portugal e sobre a actividade dos
adversários da Ditadura. 

De 28 de Maio de 1926 a Julho de 1932 circularam em
Portugal um mínimo de 420 textos clandestinos de todos os
tipos e formas mencionados. Este número corresponde a
quase seis panfletos por mês, ou a uns 70 por ano. Isto quer
dizer que todas as semanas aparecia, pelo menos, um tex-
to clandestino em circulação. Não admira que António
Sérgio, escrevendo em 1927, afirmasse que “pelas ruas de
Lisboa e Porto pulula hoje o folheto anónimo”. 

Contudo, a distribuição pelos vários meses e anos não
foi equitativa. O quadro estatístico que se segue mostra que
1927 esteve muito acima daquela média (nada menos 
de 115 panfletos), ao passo que 1929 ficou muito abaixo de-
la (24 panfletos apenas). 1928 e 1930 aproximaram-se-lhe,
enquanto 1926, 1931 e 1932 se lhe mostraram um pouco
superiores. É que a produção de textos clandestinos acom-
panhou claramente as vicissitudes históricas da Ditadura
Militar. Os períodos mais combativos da Oposição situaram-
-se em 1926, 1927, 1931 e 1932. Os três anos intermédios,
sobretudo o de 1929, traduziram uma relativa acalmia, quer
por intensificação das forças repressivas quer por expecta-
tiva de reformas da própria Ditadura e de transição para um
regime democrático. 

A existência de grande número de panfletos cujo mês se
tornou impossível determinar (quase 25% do total) faz que
tenham pouco sentido as percentagens mensais. Com os
dados possíveis, parece que os meses mais abundantes
em produção clandestina foram os de Outubro-Novembro
de 1926 (coincidindo com os começos da resistência em
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larga escala), Agosto de 1927 (por ocasião da intentona
dentro do regime e do episódio funambulesco da entrada
do tenente Morais Sarmento no Palácio das Necessidades),
Dezembro de 1927 (clímax da questão do empréstimo ex-
terno) e Abril de 1931 (revoltas das Ilhas Adjacentes e da
Guiné). Note-se que a multiplicação da imprensa clandesti-
na não coincidia em geral com os períodos de luta armada
contra a Ditadura. Pelo contrário. Procurava preencher as
lacunas dessa luta, mantendo o “fogo sagrado” da resistên-
cia e recordando aos Portugueses que a Oposição existia e
trabalhava. 

Uma ressalva é preciso ainda apontar quanto à datação.
Muitos textos incluem uma data precisa, que corresponde à
redacção por parte do autor ou autores, e que aceitámos
como base para o cálculo estatístico. Na realidade, a data
efectiva de saída do prelo e início de circulação podia dis-
tanciar-se daquela dias ou até meses. Mas muitos outros
não incluem qualquer data. Nestes casos, quando foi pos-
sível datá-los a partir do contexto, indicou-se a data entre 
[ ]. Quando isso não foi possível e se aventou apenas uma
suposição, o ano foi indicado com os mesmos [ ] mas com
um ponto de interrogação também. 

Quase dois terços dos textos clandestinos apresentam
qualquer forma de assinatura. Esta forma, contudo, nem
sempre correspondia a um nome individual. Em muitos ca-
sos (mais de 20% do total dos panfletos), a identificação era
de carácter colectivo: a Academia Republicana, o Comité
de Defesa dos Trabalhadores, a Liga de Defesa da
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Anos 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 total

Jan – 10 6 1 1 8 2 28
Fev – 4 8 1 2 8 7 30

Março – 6 4 – 2 9 8 29
Abril – 1 4 1 4 11 5 26
Maio – 1 7 4 4 7 7 30

Junho 2 5 3 2 – 4 3 19
Julho 1 8 3 1 1 2 4 20

Agosto 1 19 3 2 5 3 [...] 33
Set 1 8 2 3 1 2 [...] 17
Out 10 7 7 1 4 1 [...] 30
Nov 15 7 2 – 2 4 [...] 30
Dez 5 14 2 – 5 5 [...] 31

Indet. 1 25 17 8 25 21 [...] 97

Total 36 115 68 24 56 85 36 420



República, um Grupo de Oficiais Republicanos, e assim por
diante. Os mais produtivos destes organismos parecem ter
sido a Confederação Geral do Trabalho, em Lisboa e a Liga
de Defesa da República, em Paris. Em certos casos, a
pseudo-identificação não passava de um disfarce. Como
identificar, por exemplo, “Um Grupo de Civis”, ou “Um
Grupo de Mulheres”, ou ainda “Um Grupo de
Portugueses”?! 

Dos autores personalizados, o lugar principal cabe a
Bernardino Machado, com 28 panfletos que escreveu ou
que com outros assinou. Seguem-se-lhe Cunha Leal, com
10 (conquanto alguns, como foi dito, não possam rigorosa-
mente ser considerados clandestinos na sua origem, embo-
ra, com o tempo, a censura os apreendesse), Álvaro de
Castro, com 10, Raul Proença, com 8, Afonso Costa, com 6,
António Sérgio, com 6 e José Domingues dos Santos, com
outros 6. Os políticos exilados não tinham dúvida em assi-
nar o seu nome, ao passo que, entre os deportados, já al-
guns problemas podiam surgir. O índice de autores, que
acompanha o presente trabalho, indica ainda Ernesto de
Almeida, J.M. Almeida Júnior, João Camoesas, Pina de
Morais, Gumercindo Soares, Sangreman Henriques, Agatão
Lança, Jaime Cortesão, Sebastião Costa, Nuno Cruz,
Mariano Felgueiras, Sarmento de Beires, Aquilino Ribeiro,
Álvaro Poppe, Francisco Aragão e Melo, Morais Sarmento,
Filemon de Almeida, Lago Cerqueira, Prestes Salgueiro,
Adão Carrapatoso, etc. 

A colaboração de todos estes autores não se dava ape-
nas em panfletos volantes, de que fossem os únicos signa-
tários. Existia também na forma de artigos publicados nos
vários periódicos clandestinos surgidos entre 1926 e 1932. 

O “jornal” ou “revista” clandestina apareceu, segundo
tudo indica, no Outono de 1926. A honra da primazia coube
a O Libelo, cujo primeiro numero saiu em Outubro (?), para
continuar depois até ao n. 8, em 23 de Agosto de 1927. Até
ao final do ano saíram ainda A Revolta (três números, todos
em 1926), e O Pelourinho (dois números, no mesmo ano),
este último impresso clandestinamente nas oficinas gráficas
da Biblioteca Nacional de Lisboa, como já foi dito. Em 1927
registaram-se, além d’ O Libe/o, nada menos de doze pe-
riódicos clandestinos: A Revolução, Àvante!, A Revolta (2ª
série), O Rancho, O Dever, A Lanterna. O Reviralho,
Rebelião, O Chicote, O facho, O Rebelde, e A Victoria. À ex-
cepção de A Revolta (n.1 a n. 7-8, de Abril a Outubro de
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1927), órgão da Liga de Defesa da República, e d’O
Reviralho (n.1 a 7, Agosto a Dezembro de 1927), todos os
outros periódicos foram efémeros, não ultrapassando os
três números ou ficando-se mesmo pelo número único. 

A partir de 1928, os jornais clandestinos começaram a
rarear. Neste ano ainda saíram O Combate, Fogo Vivo e A
Camorra, mas todos efémeros. De 1929 a 1932 a imprensa
periódica clandestina passou a dever-se exclusivamente
aos grupos operários ou de extrema-esquerda: em 1929
saiu a 1ª série (?) do Boletim Informativo da Confederação
Geral do Trabalho (um número apenas?), bem como o
Solidariedade, igualmente produto do operariado anarco-
-sindicalista (três números, pelo menos); em 1930 aparece-
ram O Preso Social (dois números?) e O Jovem, este último
publicado pelo Partido Comunista Português; em 1931 con-
tinuou O Jovem e surgiram o Àvante!, também do P.C.P., o
Boletim da Aliança Libertária de Lisboa, e Luta de Classes,
órgão do Grupo Libertário Metalúrgico, cujo carácter clan-
destino não podemos rigorosamente afirmar; finalmente, em
1932, até Julho, veio à luz mais uma série do Boletim
Informativo da Confederação Geral do Trabalho, continuan-
do a editar-se O Jovem e o Àvante! A imprensa comunista
foi de todas a mais duradoura, atestando a disciplina e a
boa organização dos seus dirigentes: de 1930 a 1932 pu-
blicaram-se oito números do Àvante! e nada menos de 18
números d’O Jovem.

A grande maioria dos periódicos clandestinos incluía ar-
tigos, locais e notícias anónimas ou marcadas por iniciais e
pseudónimos. Houve, porém, as já mencionadas ex-
cepções, como o caso d’ A Revolta (2ª série), onde se re-
gistou a colaboração assinada de muitos dos exilados em
Paris. 

Lisboa foi a cidade onde se publicaram quase todos es-
tes periódicos. No Porto saiu O Facho e os prelos parisien-
ses terão impresso alguns números da segunda série 
d’A Revolta.

A temática da literatura clandestina é muito variada.
Parte dela evoluiu de acordo com a conjuntura. Outra parte
manteve-se permanentemente, de 1926 a 1932. Temas co-
mo o empréstimo externo, o esbanjamento dos dinheiros
públicos por Sinel de Cordes, o episódio Morais Sarmento,
a hipotética dissolução do Exército, a criação da União
Nacional ou a reacção do operariado perante o decreto
criador do Fundo de Desemprego, embora motivando pro-
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sa abundante não persistiram para além de alguns meses.
O mesmo sucedeu com questões pessoais, ataques a um
qualquer ministro ou alto funcionário, narrativas, aconteci-
mentos, e assim por diante. 

Em compensação, outros temas jamais abandonaram
os textos clandestinos uma vez que entrados neles. Foi o
caso das infiltrações e manifestações monárquica e clerical
no seio da Ditadura, do perigo espanhol, do tratamento da-
do a presos políticos, da censura e da polícia política, da si-
tuação do operariado, política colonial, etc. A figura e obra
de Salazar, eis outro tema que, a partir de 1928, não deixou
de preocupar a Oposição, que o atacou sem descanso,
vendo nele o principal e mais perigoso obstáculo à vitória
democrática. 

A literatura clandestina não era apenas destrutiva e de
combate. Propunha também alternativas ao regime ditato-
rial, com extensos planos de governo e (acção em todos os
campos da vida pública. Foi ela que deu publicidade aos
programas da Liga de Defesa da República, da Aliança
Republicano-Socialista, das aspirações anarco-sindicalis-
tas e comunistas do começo dos anos de Trinta, etc.
Bernardino Machado glosou intensamente a história da 1ª
República e as motivações e elementos geradores da
Ditadura, não se esquecendo de propor reformas governa-
tivas e esquemas de actividade futura. Cunha Leal fez outro
tanto, com perspectiva evidentemente diversa. António
Sérgio preocupou-se com todo um plano de reformas estru-
turais, nomeadamente da mentalidade portuguesa. Raul
Proença insistiu nos perigos dos regimes ditatoriais e na ne-
cessidade de os sacudir sem demora. E outros muitos, de
nome mais humilde, alvitraram reformas, modificações, cor-
recções, num desejo fervoroso de preparar o futuro do seu
país. 

A partir de 1929, a temática de carácter social foi-se
gradualmente impondo, ocupando uma percentagem cada
vez maior de texto. As organizações de trabalhadores saí-
ram à liça, condenando e atacando a Ditadura, quando, nos
seus primeiros tempos, a tinham tolerado, desdenhando
juntar forças com os chamados “burgueses”. À medida que
a repressão ia atingindo os grupos trabalhadores, os pan-
fletos de apelo à luta armada começaram a surgir do seio
da C.G.T. e de outros grupos anarquistas, bem como do
Partido Comunista. Em 1931 e, especialmente, em 1932,
presos, mortos e deportados milhares de revolucionários
“burgueses”, coube à imprensa clandestina operária um
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papel subversivo que estivera longe de desempenhar em
1926 ou 1927. 

Quase todos os textos clandestinos derivaram da opo-
sição democrática à Ditadura. Houve, porém, um ou outro
que saiu dos seus próprios partidários, críticos momentâne-
os de alguns ministros ou, “mais papistas do que o Papa”,
ultrapassando os próprios limites que o regime a si mesmo
impusera. Foi o caso do número extraordinário d’O
Imparcial, dirigido por Henrique Galvão e Carlos Selvagem,
publicado à revelia da censura em Agosto de 1927 e acu-
sando o governo de traição aos princípios do 28 de Maio. 

A glosa satírica de muitos temas caracterizou numero-
sos panfletos. Quer em prosa quer em verso, a sátira foi um
dos meios preferidos de ataque à Ditadura e aos seus prin-
cipais corifeus. 

Tal como sucede com os temas, também os títulos dos
textos clandestinos são muito variados. Todo um conjunto
de vocábulos típicos caracteriza e distingue a intitulação
panfletária, no seu anseio de captar o mais possível as
atenções. Dar-se-ão apenas alguns exemplos desse voca-
bulário, sem curar de uma análise estatística aprofundada. 

Há em primeiro lugar, os títulos objectivos, designativos
do conteúdo do texto, e pretendendo, acima de tudo, infor-
mar: O Acto Colonial da Ditadura; Boletim Informativo da
Confederação Geral do Trabalho; Discurso pronunciado no
dia 6 pelo Comandante Sebastião Costa com fim expresso
de ser radiodifundido pelo Continente, Ilhas e Colónias; A
inauguração do monumento António José de Almeida; La
manifestation populaire à Lisbonne le jour de l’anniversaire
de Ia Proclamation de Ia République; O Partido
Republicano Português perante a actual situação politica; O
que querem os Anarquistas, Militar da Madeira; etc. 

Vêm depois os manifestos dirigidos Ao País, Ao Povo,
Aos Cidadãos, Aos Republicanos, À Nação, Ao Exército,
Aos Oficiais, Aos Soldados, Ao Proletariado, Aos Operários,
Aos Trabalhadores, Aos Mártires, À Mocidade ou Ao Público
ou Aos Portugueses, sem ou com outros epítetos determi-
nativos. Estes manifestos podem ainda adquirir um tom
mais vivo, de apelo Às armas, Avante, Acção, De Pé!, Pela
Pátria, Pela República, Revolta, Rebelião, Revolução, Fogo
Vivo, Combate, Guerra sem tréguas, Justiça e assim por
diante.

Outra categoria de títulos, um tanto mais rara, reveste a
forma de avisos ou admoestações, Alerta, O Perigo
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Colonial, Conspiração contra a Independência Portuguesa,
Carta Aberta a [...]. Noutros, porventura os mais numerosos,
contêm-se substantivos, adjectivos e frases de insulto, sáti-
ra soez e violência contra a Ditadura e os seus servidores –
bandalhos, bandidos, bandoleiros, cebolinha, chicote, co-
média, cómico, corrilhos, crime, cúmplices, desonra, Dies
Irae, escândalo, especulação, espoliação, exploração, fe-
ras, fome, fressureiras, infâmias, inquisição, juizo final, la-
béu, libelo, mentirosos, miseráveis, opressão, pelourinho,
reacção, ruína, ruinoso, sangue, tartufos, tirania, traição,
vergonha e vingança – rotulando frequentemente o regime
de militarista, clerical, jesuíta e com expressões divertidas e
claras como esta: “como fala e mente o nosso dono”. 

Por fim, surge uma categoria de títulos, aliás não muito
numerosa, alusiva à próxima queda do regime: Na Agonia, A
Agonia do Monstro, O Capitalismo Agonizante. A Derrocada
Militarista. A Hora Suprema. O Termo da Ditadura. A Vitória. 

O estilo e a linguagem dos textos clandestinos exprimem
idêntica variedade. Encontra-se de tudo: panfletos e mani-
festos bem escritos, verdadeiras obras-primas de pensa-
mento e de expressão, como os da lavra de António Sérgio,
Raul Proença ou Bernardino Machado, ao lado de outros
pessimamente redigidos, incongruentes, vivendo só da
violência dos conceitos ou da “linguagem despejada” que
ressumam. A maioria situa-se entre dois extremos, não se
afastando significativamente do estilo jornalístico da época.
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Publicações periódicas clandestinas

– O Libelo, 1 (Outubro, 1926) a 8 (23 Agosto, 1927), Lisboa.
– A Revolta (1.a série), 1 (2 Novembro, 1926) a 3 (5 Dezembro, 1926),

Lisboa.
– O Pelourinho, 1 (21 Novembro, 1926) a 2 (9 Dezembro, 1926), Lisboa.
– A Revolução, 1 (20 Janeiro, 1927), Lisboa.
– Avante!, 1 (4 Fevereiro, 1927), Lisboa.
– A Revolta (2.a série), 1 (23/30 Abril, 1927) a 7-8 (5 Outubro, 1927), Lisboa-

Paris.
– O Rancho, 1 (Junho, 1927), Lisboa.
– O Dever, 1 (22 Julho, 1927), Lisboa.
– A Lanterna, 1 (25 Julho, 1927) a 2 (1 Agosto, 1927), Lisboa.
– O Reviralho, 1 (Agosto, 1927) a 7 (Dezembro, 1927), Lisboa.
– Rebelião, 1 (18 Agosto, 1927) a 2 (4 Setembro, 1927), Lisboa.
– O Chicote, 1 (Agosto, 1927), Lisboa.
– O Facho, 1 (Agosto, 1927) a 3 (Setembro, 1927), Porto.
– O Rebelde, 1 (10 Novembre, 1927) a 3 (20 Dezembro, 1927), Lisboa.
– A Victoria, 1 (? Novembro, 1927) a 2 (19 Novembro, 1927), Lisboa.
– O Combate, 1 (Janeiro, 1928), Lisboa.
– Fogo Vivo, 1 (7 Fevereiro, 1928), Lisboa.
– A Camorra, 1 (Abril, 1928), Lisboa.
– Boletim Informativo da C.G.T., [1] (Maio, 1929), Lisboa.
– Solidariedade, 1 (? 1929) a ?, Lisboa.
– O Preso Social, 1 (Julho, 1930) a 2 (Agosto, 1930), Lisboa.
– O Jovem, 1 (Novembro? 1930) ss., Lisboa.
– Ávante!, 1 (15 Fevereiro, 1931) ss., Lisboa.
– Aliança Libertária de Lisboa, Boletim, 1 (Julho, 1931), Lisboa.

v Luta de Classes, 1 (Dezembro, 1931), Lisboa.
– Boletim Informativo da C.G.T., 1 (Janeiro, 1932) a 2 (Maio, 1932), Lisboa.
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Humanismo Português.
Modo de se ser num espaço em abertura 

ao universal

Na formação da fisionomia nacional portuguesa, entram
factores diversos, confluindo todos eles na moldagem de
uma cultura particular. Desses factores, uns são endógenos
e outros exógenos. De carácter exógeno, são os contributos
fornecidos pela cultura grega, pelo espírito semita e cristão
e pela civilização romana. Os elementos são recebidos por
um povo autóctone que possuía, já de si, uma cultura, a que
se vieram juntar outras populações que, fugidas das suas
terras, assediadas pela fome ou atormentadas pela guerra,
aqui se radicaram. A cultura portuguesa acabou por se tor-
nar o resultado de uma dialógica cultural, em que entram,
para além dos dados acima considerados, o contacto, a
partir do século XV, com culturas espalhadas pelos diversos
cantos do mundo. A amálgama, no cadinho nacional, de
culturas tão diversas conferiu ao espaço português uma
idiossincrasia que se poderá ter como específica.

Na época de constituição dos Estados-nação, no de-
curso da segunda metade do século XIX e inícios do sécu-
lo XX, os intelectuais confrontaram-se com a questão de sa-
ber em que consistiria a diferença específica individualiza-
dora da nação portuguesa, se o povo-raça, se a cultura. O
problema não passou despercebido a Alexandre Herculano
e a Almeida Garrett e mereceu grande atenção por parte
de, entre outros, Oliveira Martins e de Teófilo Braga. A
Geração de 1890 regressou ao tema com o neo-garrettis-
mo. O integralismo lusitano conferiu à questão do que es-
pecifica o povo português e do que confere independência
a Portugal um particular relevo. Embora relativamente à
margem do darwinismo social, tanto em voga em diversos
contextos europeus, a concepção de nação portuguesa ad-
quire, sobretudo no seu início, uma certa conotação racista.
António Sardinha acaba por relevar a cultura como elemen-
to diferenciador da portugalidade. A questão da raça lusita-
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na, subordinando-se a individualidade portuguesa à latini-
dade ibérica ou distinguindo a individualidade étnica de ca-
da um destes povos, é abordada, entre outros, por Adolfo
Coelho, Mendes Correia, Orlando Ribeiro, Leite de
Vasconcelos e Jorge Dias.

1. A realidade social é inseparável da análise que sobre
ela, ou a partir dela, é produzida. A maneira como a elite
pensante se pensa e pensa o que a rodeia traduz bem o
contexto social em que se situa. Esse pensamento é um
bom indicador da consciência da sua identidade. Se se tem
em conta tal facto, poderá dizer-se que o povo português se
pensa como não pensando. Com esta identidade, se funda
uma memória. A memória colectiva nacional tende a subli-
nhar o fundo de emotividade, de intuição e de fantasia que
parece caracterizá-la.

Através do imaginário de uma dada cultura, consegue
atingir-se a personalidade de base de uma população.
Cada indivíduo, cada grupo social, cada comunidade, são
talhados à medida do seu imaginário. E a medida do imagi-
nário é dada pela dimensão da memória colectiva. Ninguém
pode existir sem memória. A memória é vida acumulada de
um homem ou de um povo, que é excesso de si mesmo.
Segundo Santo Agostinho, a sede do espírito está na me-
mória: sedis animi est in memoria.

2. Por acção de uma diversidade de factores, está ac-
tualmente em curso um processo de mundialização ou de
globalização da actividade humana. As sociedades aproxi-
mam-se, as relações sociais estendem-se, e torna-se possí-
vel o interconhecimento pessoal à escala do orbe. O pro-
cesso altera profundamente as coordenadas espaço/tempo
da existência individual e colectiva e cria movimentos con-
trários, ou até mesmo contraditórios, de abertura e de fe-
chamento.

A coberto da globalização, se afirmam também alguns
propósitos nefastos, a que não são alheias estratégias de
dominação. As ideologias da globalização dão dialectica-
mente origem às ideologias da anti-globalização. Uma e ou-
tras são de idêntico sentido, obedecendo à mesma in-
tenção de dominação mundial. 

Mais do que a extensão das redes económicas e finan-
ceiras, no grande mercado do mundo, o que mais parece
despertar e inquietar a consciência de muitos povos é a
vontade de imperialismo cultural, que acompanha tal pro-
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cesso. Uma cultura particular – americana ou dos países do
centro do sistema mundial – procura universalizar-se de for-
ma imperativa. Diversos aspectos e temas de uma cultura
singular, de países do norte, passam a circular na lingua-
gem corrente e entram nos discursos político e científico,
tornando-se neutros e impondo-se como axiomas indiscutí-
veis. 

A vontade de hegemonia avança a pretexto da univer-
salização. Na sua marcha, tudo tende a homogeneizar, a
economia, a política e sobretudo a cultura. Que todos os po-
vos tenham direito a uma vida humana condigna, faz ac-
tualmente parte da cidadania mundial que, se não se en-
contra em toda a parte adquirida, pelo menos, por todos é
proclamada. Mas os povos não abdicam de se organizarem
como existem e como pensam que existem. Menos ainda
consentem prescindir e sobretudo despir-se da sua cultura,
conscientes de que, se o fizessem, perderiam a própria al-
ma. A verdadeira alma de um povo é a sua cultura.

O imperialismo simbólico ou cultural que ameaça o pla-
neta procura, por todos os meios, a colonização mental do
mundo através da imposição de modelos de sentido que se
apresentam, para alguns povos, como estranhos. Assiste-
-se a uma luta pelo monopólio da produção de uma visão
do mundo, com a consequente colonização do mundo vivi-
do das pessoas.

3. Ao imperialismo cultural, tendem a reagir as culturas
particulares das diferentes periferias. Nesta mesma lógica,
se insere o posicionamento das culturas do sul em relação
às culturas do norte.

A reacção das culturas periféricas e das culturas do sul
situa-se no espaço das identidades que possuem. A globa-
lização, que nada explica – ainda que muitos queiram que
tudo explique – desenvolve-se no espaço dos fluxos. Os es-
paços das identidades, que são os espaços dos lugares, ao
integrarem-se nos espaços dos fluxos, correm o risco de
perderem a sua própria substância, em termos de signifi-
cação cultural e histórica que tradicionalmente lhes é pró-
pria. Enquanto as identidades são construídas em espaços
concretos de lugares, a tendência dominante no mundo de
hoje vai no sentido do predomínio dos espaços dos fluxos.
As sociedades, em consequência deste fenómeno, são mo-
deladas pela cultura da virtualidade, que é caracterizada
pela sua autonomia em relação aos fundamentos materiais
da existência. 
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A mundialização desperta as singularidades sociais e
culturais, voltando as pessoas para o controle e defesa da
sua vida e do seu ambiente. As culturas singulares são ac-
tivadas e tornadas fonte de identidade, privilegiando-se as
redes primárias, feitas de contactos pessoais e de interco-
nhecimento. O homem põe-se à procura da sua memória,
alimentando, na sua activação e cultivo, a identidade.

4. Os elementos que entram na sua constituição fazem
da cultura portuguesa uma espécie no mesmo género, a lu-
sitanidade na latinidade. Esteve sempre marcada, de facto,
por duas dimensões tensionais, o particular e o universal. É
uma cultura que se desenvolve no âmbito de comunidades
locais abertas. Alexandre Herculano salienta a importância
do municipalismo na sua formação, dele derivando igual-
mente o espírito democrático.

Porque a cultura esteve em permanente abertura ao uni-
versalismo, com idêntico espírito se promoveu a primeira
experiência de globalização que conheceu a história huma-
na, operada pelos descobrimentos. Portugal abriu-se ao
mundo, quando os Estados começavam a voltar-se para si
mesmos.

A cultura portuguesa continuou depois a mostrar-se em
sintonia com o mundo, na época do maior fechamento na-
cionalista, época da formação dos Estados-nação. Tanto o
socialismo como o republicanismo em Portugal, na segun-
da metade do século XIX, foram extremamente sensíveis ao
universalismo da condição humana, sem perderem de vista
a especificidade da cultura nacional. As ideias do federalis-
mo que, nessa época, germinaram em solo lusitano, abriam
Portugal a outros povos. O federalismo latino, a caminho de
um federalismo universal, é proposto e defendido desde
José Félix Henriques Nogueira a Sebastião de Magalhães
Lima. António Sardinha irá privilegiar a aliança com Castela.
A intelectualidade portuguesa encontrava pontos de aproxi-
mação e grande afinidade entre os povos latinos quando se
impunham ou se aconselhavam relações estreitas entre
Estados para competir na cena política internacional domi-
nada, cada vez mais, pela vontade hegemónica de alguns
Estados.

5. Alguns traços culturais marcam, na verdade, a cultu-
ra portuguesa, traços que, ao mesmo tempo, a associam às
culturas latinas e a distanciam das culturas do norte.

A cultura portuguesa, formada pelo cruzamento dos ele-
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mentos que a integram, assume uma configuração própria.
Claude Lévi-Strauss distingue entre “sociedades quentes” e
“sociedades frias”. Embora esta tipificação seja questiona-
da por Georges Balandier e por Jack Goody, ela não perde
toda a sua razão de ser1. Aproxima-se mesmo da distinção
proposta por Ruth Benedict, entre culturas apolíneas e cul-
turas dionisíacas. As diversas épocas, assim como as dife-
rentes sociedades, podem ser caracterizadas pelo predo-
mínio de Apolo ou de Dioniso, e quase sempre pela combi-
nação das duas tendências. Tomando como base a cultura
grega, Frederico Nietzsche salienta duas modalidades de
existência, uma inspirada na “beleza apolínea”, a outra im-
pulsionada pela “potência dionisíaca”. Apolo aparece como
“o Deus de todas as faculdades criadoras de formas”, en-
quanto o espírito dionisíaco se revela sensível à exaltação,
ao encantamento e ao êxtase. O antagonismo entre o espí-
rito apolíneo e o espírito dionisíaco penetra as culturas e
manifesta-se nas suas diversas formas de expressão e nas
suas modalidades de convivialidade2. Ruth Benedict utiliza
este mesmo critério nietzschiano na sua análise das cultu-
ras. Se a visão apolínea da vida está voltada para a busca
da harmonia e da paz, a visão dionisíaca procura a tensão
e a exaltação. Dioniso e Apolo são dois pólos de vivência de
culturas e de desenvolvimento de sociedades. Carreando o
património da cultura ocidental, estes autores estabelecem
uma diferenciação entre os povos, na base de uma tal cli-
vagem.

Com essas tendências, se entrelaçam ainda outras di-
mensões culturais, a tendência milenarista e a tendência
utópica. A cultura ocidental transporta em si um duplo mo-
vimento, de marcha milenarista para um futuro de abundân-
cia, e de regresso utópico à perfeição das origens ou do fu-
turo. As sociedades configuram-se de acordo com a com-
posição da constante aspiração milenarista com o sonho
secular da utopia, em combinação com o espírito apolíneo
e o espírito dionisíaco. São lugares de sentido, mas também
de esforço e dinamismo na sua procura. Tais movimentos,
presentes no mundo ocidental, aparecem na cultura portu-
guesa, dominantes, ora um ora outro, nas suas diversas fa-
ses de desenvolvimento. Se, em certas épocas, se acentua
o voltar-se, de preferência, para o passado, em outras, afir-
ma-se mais a abertura ao mundo e ao futuro.

Se as análises são dotadas de pertinência e de alguma
operacionalidade, poderá dizer-se que a cultura portugue-
sa se situa predominantemente no registo das “civilizações
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quentes”, embora não sendo uma civilização, mas apenas
uma cultura no âmbito da civilização ocidental, e no registo
das culturas dionisíacas, ainda que, em certas épocas, a
cultura apolínea se apresente operante.

Constitui elemento caracterizador do humanismo portu-
guês e latino a relação humana quente, em oposição ao for-
malismo da relação dos países do norte. Salientar este traço
cultural é sublinhar o potencial de humanidade contido nes-
tas culturas, ainda não dominado ou apagado pela raciona-
lidade técnica e económica de outros povos. Este potencial
de humanidade, quando apoiado num suficiente desenvol-
vimento social, é um particular contributo oferecido ao mun-
do de hoje.

O potencial de humanismo inscreve-se na sua criativi-
dade poética, onde sobressai a capacidade de se maravi-
lhar, esse thaumazein, definido por Platão como a admi-
ração diante do Ser, tornado o começo de todo o conheci-
mento. A admiração – ou o olhar para fora – constitui uma
experiência de exaltação de absoluto e de eterno. O gran-
de poeta alemão, Hölderlin, afirma que “o homem habita co-
mo poeta”. Os poetas habitam a seu modo, e a habitação,
que é a forma de o homem estar no tempo e no espaço, na
sua condição criatural, é não só refúgio, como sobretudo
poesia, quando recolhe em si uma alma e um espírito que
precisam de um espaço alargado para a sua existência. E
isto é tanto mais necessário à respiração espiritual do ho-
mem, quanto mais as sociedades tendem a satisfazer crian-
do insatisfação, a dar esperança multiplicando as incerte-
zas, a silenciar consciências ensurdecendo-as de ruído, a
limitar ou cercear mesmo os voos do espírito mergulhando-
o na materialidade das coisas acumuladas.

A palavra poética veicula uma interrogação acerca do
mistério de tudo o que existe, e esse é o mistério absoluto e
eterno do homem. Segundo Teixeira de Pascoaes, “se a
Ciência é a realidade das coisas fora de nós, a Poesia é a
sua realidade dentro de nós. A Ciência vê; a Poesia visiona,
transcendentaliza o objecto contemplado”3. A força criado-
ra da intuição e da imaginação leva o homem a espaços
mais vastos de maravilhoso. É aí que entra o sonho, que é
aquilo que mais alimenta a vida, mais a faz avançar e mais
a humaniza.

Perante a onda de positivismo que, vindo de França, in-
vadia Portugal, na segunda metade do século XIX, Antero de
Quental, a quem os seus contemporâneos, segundo Eça de
Queirós, chamavam o “santo Antero”, afirmava que “a meta-
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física e o espiritualismo só poderão ser destruídos ao mes-
mo tempo que forem abolidas a razão e a consciência hu-
manas”4. Enquanto o questionamento da razão tende a ficar
no descanso da especulação, do extasiamento face ao es-
pelho, o questionamento da consciência é um voltar-se para
fora como admiração. Não é descanso em si, está orientado
para os outros, como questionamento em consciência de
consciências, com uma sensibilidade profunda do humano.

O homem é o único ser à face da terra que se debate
com o drama da sua existência. Sendo homem, pela sua
razão e pela sua liberdade, é-lhe consubstancial a ânsia
constante de se transcender. Dificilmente se limita adentro
da sua condição criatural. Por isso, ele pensa e sonha.

6. No desejo de se transcender, o homem vê a sua pró-
pria transcendência no outro, na relação com o outro ho-
mem, como ser com ele no mundo. Aí encontra o excesso
de si mesmo. O encontro com a humanidade permite viver
esse excesso. É a dialéctica da existência humana, a pro-
cura, na finitude, da infinitude do horizonte que está para
além dos horizontes, horizontes que são incapazes de con-
ter sonhos de se ser mais, e que fazem encontrar o sentido
ou o mais sentido para a vida.

Numa cultura dominada mais pelo sentimento e pela 
poesia do que pela razão especulativa, o universo de sensibi-
lidade contagia e abre o homem ao mundo e à universali-
dade, lançando a vida em contínua peregrinação5. Nas in-
dústrias da guerra a semear a discórdia e a pôr o mundo às
avessas, no sofrimento por detrás da máscara da alegria,
no mal que avança por entre festejos, no poder que chega
tresandando o ódio, na acusação de todos sendo todos cul-
pados, na juventude arrastada no mar em que afoga, no seu
beco sem ideal e sem saída, nesta hora da humanidade em
que tudo se comercializa e se reduz a consumo, em que se
foi o amor e tudo arde, mais se impõe esta cultura da sen-
sibilidade e da universalidade, realizando-se o homem na
sua condição de peregrino.

O humanismo português, inserindo-se no quadro mais
alargado do humanismo latino que o envolve, é um huma-
nismo que vê no outro a transcendência de si mesmo, ten-
dendo a ser sensível à universalidade, não discriminando
negativamente ninguém. Nessa abertura ao universal, é um
humanismo que nem sequer recusa a miscigenação. Na
sua verdadeira acepção, torna-se o campo de uma dialógi-
ca de culturas e de relacionamento de pessoas. 
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Para se conhecer tal humanismo, é necessário entrar no
seu imaginário. A importância que desempenha a visão do
mundo dos grupos e das sociedades na definição da sua
própria identidade e na relação com outras sociedades le-
va Fernando Pessoa a afirmar “sou do tamanho do que ve-
jo” e “minha pátria é a língua portuguesa”, e L. Wittgenstein
a dizer “os limites da minha linguagem significam os limites
do meu próprio mundo”. Entende também Vergílio Ferreira
que “não se pode pensar, fora das possibilidades da língua
em que se pensa”6. Os sistemas simbólicos entram na es-
truturação do mundo existente. E se a cultura é o mundo em
que cada um vive e respira, ela define as coordenadas da
sua inserção na humanidade.

A evocação do passado em que se foi - que marca a for-
ma de o povo português se reconhecer e de se afirmar co-
mo povo, desde os Descobrimentos - transfigura todos os
tempos presentes e “o amor das velhas cousas da pátria”,
no dizer de Alexandre Herculano, aparece como contexto
de uma identidade que recusa ser dissolvida no indiferen-
ciado de um continente. Portugal, de uma maneira mais
abrangente, é descrito por Miguel Torga da seguinte forma:
“Uma terra singular, discreta, silenciosa, recolhida no seu
pudor e na sua pequenez, sem estafados heróis oficiais,
mas de onde saíram, incógnitos, esses heróis, sem ocas ou
indigestas páginas de vernáculo, mas onde o vernáculo vi-
ve na boca de todos, redondo como as pedras roladas. Um
Portugal analfabeto, mas cheio de uma sabedoria humana
que a mais leve oportunidade põe à mostra, obstinado con-
tra as leis açambarcadoras da geografia política, que quis
à viva força ter uma personalidade específica, e há oitocen-
tos anos se mantém assim, num equilíbrio voluntário de
nação independente, que é um milagre de afirmação social.
Um Portugal que não é uma grandeza em decadência, mas
uma força sempre obstinada e triunfante no seu caminho.
Que realiza hoje as façanhas que realizou outrora, na mo-
dalidade que o tempo agora condiciona e permite. Que vai
às mesmas Áfricas, às mesmas Índias e ao mesmo Novo
Mundo, desamparado como em Quinhentos, e com o mes-
mo espírito deslumbrado e conciliante. Que embarca nos
porões da emigração como embarcava nas naus, e que en-
frenta o Tenebroso com a bússola do instinto e da necessi-
dade. Que espalha ainda, como outrora, a sua língua, a sua
fé, os seus costumes e a sua humanidade numa dádiva fra-
terna de pacífico convívio. E que reflui permanentemente à
origem, para continuar a encher o seu tonel de Danaides –
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a horta que rega a gastalho e a que não mata a sede, o so-
calco emparedado que não consegue defender da enxur-
rada, o areal da Gafanha que não farta de moliço. Um
Portugal que serve o mundo em vez de o dominar, que re-
gressa antes de ser expulso, que numa hora de aflição
arranca um dente para lhe servir de bala, mas capaz de dar
o seu nome, sem se sentir diminuído, ao filho da escrava
que amou. Um Portugal de qualidades miúdas, quase im-
ponderáveis, que só através duma esteroscopia delicada
poderão revelar todo o seu valor”. O escritor traça, em sín-
tese, o quadro da personalidade de base portuguesa: “A
nossa grandeza nacional consiste em muito, e muito pouco:
na colaboração dada à magnitude da causa humana, sem
alardes e sem desfalecimentos. Actos silenciosos que pa-
recem nadas, e são o pesponto invisível das civilizações”.
Por isso, “Portugal é uma presença inconfundível na cróni-
ca do mundo”. A sua intervenção na causa universal “é fei-
ta por intermédio dum povo inteiro, estóico e despretensio-
so, colmeia que ninguém quer ver no seu afã ordeiro e sa-
grado. Povo que é dos mais pobres da terra, e a quem a ter-
ra deve parte do seu tamanho e muita da sua significação”7.
Tal é a maneira de ser do português, na pena do grande 
escritor poeta.

Está-se perante uma psicologia dominada pela emoção.
Quando se considera o próprio conteúdo do pensamento, a
tendência vai no sentido de se desvalorizar a capacidade
nacional para as grandes especulações filosóficas. O escol
português estaria mais vocacionado para a poesia do que
para a filosofia. Portugal será uma terra de poetas e não de
grandes pensadores, porque o português é muito mais es-
pontâneo e emotivo do que racional. Segundo Teixeira de
Pascoaes, “o génio lusíada é mais emotivo que intelectual.
Afirma e não discute. Quando uma ideia se comove, des-
preza a dialéctica; e é sendo e não raciocinando que ela
prova a sua verdade”. Nele, “a emoção afoga a inteligência,
ultrapassando-a como força criadora”. É fraca a sua incli-
nação para a filosofia, contentando-se mais em viver a vida
do que em pensá-la ou tentar interpretá-la, pois “a luz do
seu olhar alumia mais do que vê”8. Teixeira de Pascoaes
aponta como qualidades do povo português o génio da
aventura, o espírito messiánico, o sentimento de inde-
pendência e a liberdade. Ao conjunto das suas qualidades
electivas chama “Raça lusíada”. Dentro destes limites, cabe
o homem português. O seu destino é mais sonhado do que
pensado, porque se sente mais arrastado pelo entusiasmo
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utópico do que pela força racional. A traços largos, este é o
quadro que intelectuais, na sua reflexividade, traçam da al-
ma e da actividade portuguesas.

Esboçando os traços desta idiossincrasia nacional, o
poeta do Marão sublinha a sua abertura ao mundo. Entende
que “a Pátria, ser espiritual, está intimamente ligada à
Humanidade. Está para a Humanidade, como o indivíduo
para a sociedade”. Aos que tendem a afirmar uma mera re-
produção do que ocorre no estrangeiro, responde que, “ao
espírito simiesco, de imitação, oponhamos o espírito de ini-
ciativa criadora”. E ao saudosismo, enquanto “culto da alma
pátria”, junta a aventura e o universalismo do seu humanis-
mo9. As valências da cultura nacional vêm-lhe da asso-
ciação ou fusão de dois princípios, o princípio naturalista ou
ariano, e o princípio espiritualista ou semita, num espaço e
numa forma de organização social e política que moldou a
sua própria alma. 

O que parece caracterizar o modo português de ser e
de estar no mundo é a sua capacidade de harmonizar os
opostos. Iludindo as contradições, encontra a sua resolução
na conciliação dos contrários. Esta compleição, dir-se-á psi-
cológica, da sua formação social torna Portugal um país
disposto a vencer todos os obstáculos na sua doação à
magnitude da causa humana. Sabe assim estabelecer a
convivência entre as diversas nações. Configurado como
povo e como nacionalidade, num contexto geo-político pró-
prio, pelo seu humanismo, é capaz de dar mundos ao mun-
do, na sua acção civilizadora.

A configuração portuguesa é considerada, para além da
perspectiva política e da estratégia internacional, na sua di-
mensão mental e de pensamento. A intelectualidade nacio-
nal vem tomando consciência, no decurso do tempo, no
contacto com outras culturas, do que nos aproxima e do
que nos distingue. Deixando de lado a reflexão que vem de
longe, desde, pelo menos, Clenardo, no século XVI, Eça de
Queirós, Abúndio da Silva e Raúl Proença, para mencionar
apenas alguns, salientam a nossa dependência do exterior,
no domínio do pensamento. Tudo virá do exterior, da França
e da Alemanha, sob a forma de cultura empacotada, pron-
ta a ser servida. Idêntica dependência se observará no
campo político, agora em relação à Inglaterra. 

Conduzindo a análise até este ponto, será lógico afirmar
que existe uma “verdade portuguesa”10. Essa verdade é a
verdade do seu ser, do seu sentir, do seu pensar e do seu
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estar no mundo. A sua sensibilidade é condicionada pelas
paisagens com que a natureza o rodeia e encanta.
Mergulha mais no sentimento, na emotividade, do que na
racionalidade e no espírito metódico. Participa mais da cul-
tura quente dos povos latinos, do que da frieza dos países
nórdicos. Considerando a auto-representação social dos
portugueses no contexto de uma comparação identitária,
José Gabriel Pereira Bastos, em estudo antropológico re-
cente, contrapõe, entre outras, as características do
Português como religioso, alegre, aventureiro, sonhador e
sentimental, às características dos norte-europeus como
frios, organizados, metódicos, seguros de si e amantes da
limpeza. A sua condição de emigrante será menos determi-
nada pela aventura do pobre, do que pela aventura sonha-
dora do universalista. E o português é religioso, sonhador e
sentimental, porque é poeta, porque habita como poeta, na
medida em que, como entende Teixeira de Pascoaes, “o
verdadeiro sentimento poético é sempre religioso, porque
transcende a realidade sem a desnaturar”. Se o português
aparece, por vezes, marcado pela tristeza é porque “a ale-
gria de viver é viver a vida em absoluto. O que nos entriste-
ce e anoitece é a vida, que deixamos de viver; e, ofendida,
nos magoa”11. Sendo o homem o máximo de si mesmo, a
tristeza será a consciência de não se ser e de não se viver
esse máximo.

A identidade constrói-se na relação com os outros. A
identidade portuguesa aparece mais vincada na relação
com o outro mais distante, constituído pelos povos nórdi-
cos, do que na relação mais próxima com os povos latinos.
Mas, aproximando-se dos países latinos, não se confunde
totalmente com eles. Trata-se de uma identidade formada
num contexto geográfico e histórico próprio, integrada num
espaço mais abrangente, participando embora de caracte-
rísticas que são relativamente comuns no âmbito deste
mesmo espaço latino. Sendo um povo latino, dele também
se distingue na sua unidade, enquanto os outros são mar-
cados pela multiplicidade. 

A sua idiossincrasia não está, todavia, isenta de graves
defeitos. O baixo nível de literacia, o défice no avanço cien-
tífico e tecnológico, o relativo subdesenvolvimento social
endémico, o atraso económico e certa incapacidade para
atingir idêntica competitividade, uma democracia que se
esvai no discurso demagógico de um poder concentrado
nas mãos dos mais fortes, uma cidadania diminuída que im-
pede largas camadas da população de participarem na dis-
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cussão e na decisão das coisas públicas, tudo isso tende a
afastar Portugal das sociedades mais avançadas em que
pretende integrar-se.

Em causa estão a falta de um projecto político e uma 
real vontade colectiva, capazes de fazer ultrapassar os 
individualismos constituídos e de destruir os egoísmos 
fechados, em que se consomem muitas das energias 
nacionais, deixando Portugal parado nas bermas da história,
sempre na Europa geográfica, mas não suficientemente na
Europa política e cultural.

Numa época de globalização e de crescente integração
europeia, parece, por isso, que a afirmação de Almada
Negreiros se revela mais actual do que nunca. A União
Europeia é concebida, por este autor, como coexistência de
nacionalidades realizadas, em plenitude, na sua própria hu-
manidade. Recusando qualquer tipo de massificação, afir-
ma, nos inícios da década de 1930, que “cada português
terá de ser mais português do que nunca em face do es-
panhol mais espanhol do que nunca e sobretudo portugue-
ses e espanhóis teremos de ser mais portugueses e espa-
nhóis do que nunca, em face do alemão mais alemão do que
nunca, do inglês mais inglês do que nunca, do francês mais
francês do que nunca, do italiano mais italiano do que nun-
ca, do russo mais russo do que nunca, enfim, de todo e
qualquer povo mais nacional hoje do que ontem, mais ele
mesmo hoje do que nunca”12. Alheio à onda de nacionalis-
mos que então assolava o mundo ocidental, entende que a
Europa será verdadeiramente ela mesma, quando cada ho-
mem e cada povo explorarem os seus próprios recursos e
desenvolverem as suas próprias qualidades até ao limite
das suas máximas potencialidades. Contrário ao fechamen-
to dos nacionalismos, e sobretudo alérgico aos seus efeitos
perversos, está aberto ao universalismo da cultura, dir-se-á,
do humano e de todo o humano.

Se, como sustenta Teixeira da Pascoaes, “Deus é o
Homem infinito”, ou se, como diz Vergílio Ferreira, é o máxi-
mo de si mesmo, ele não pode deixar de ser o máximo em
tudo o que o caracteriza13. Uma cultura e uma sociedade
europeias terão de ser, por isso, construídas sobre a base
desse máximo de cada homem e desse máximo de cada
cultura nacional. Tal cultura será necessariamente dialógi-
ca. No seu relacionamento, todas se fecundam, sem ne-
nhuma ser esmagada ou exterminada. No que à cultura por-
tuguesa diz respeito, ela é animada pelo mesmo antagonis-
mo que permeia a dialógica europeia no seu todo. Ela quer
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ser ela mesma, negadora do euroculturalismo, e aberta às
outras culturas, na orientação para a universalidade. Na sua
relação dialéctica de fechamento e de abertura, cumpre-se
como cultura, cumprindo-se Portugal como povo, em resul-
tado das várias dialógicas em presença.
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As responsabilidades 
com a globalização

1. O quadro da pobreza mundial

Quem vive numa área favorecida do mundo, como é o
caso da União Europeia, com a generalidade dos seus 370
milhões de habitantes disfrutando de níveis comparativa-
mente elevados de bem-estar, não pode ignorar que é mui-
to diferente a situação da maior parte das outras áreas.

A Europa faz parte de um pequeno conjunto de ‘ilhas’ de
progresso e bem-estar, a par da América do Norte, do
Japão, da Austrália e de mais um ou outro país1. No mesmo
planeta temos a dura realidade de cerca de um terço das
pessoas viver com carências graves, com problemas de
sub-nutrição, falta de assistência médica, má educação ou
ainda por exemplo de não alojamento ou alojamento sem
um mínimo de condições.

Os números são de facto esclarecedores, mostrando as
tremendas desigualdades do nosso planeta.

Acontece aliás que entre os países com “baixo rendi-
mento”, na classificação do Banco Mundial, estão os dois
países de longe mais populosos do mundo, a China e a Ín-
dia, à sua conta com 2.219 milhões de habitantes, ou seja,
muito mais do que um terço do total (37,6 %). Ora, taxas de
crescimento muito elevadas nestes dois países ao longo
das duas últimas décadas (também em outros países, de-
signadamente na Ásia), levaram a uma melhoria sensível
das médias; o que não quer dizer que se trate de países
sem graves problemas, tendo enormíssimas desigualdades
(em especial a Índia), uma tremenda pressão demográfica
(apesar dos esforços feitos especificamente neste domínio,
como veremos adiante, as populações continuam a aumen-
tar) e ausência de liberdades (de circulação e participação
sindical e política, no caso da China)2.

Excluindo-se estes dois países que fazem subir a média,
podemos ver que as demais economias de “baixo rendi-
mento”, tendo quase 20% da população mundial, têm me-
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nos de 5 % do produto (tendo os países com “alto rendimen-
to”, com 15 % da população, quase 57 % do total ). Em ter-
mos de valor per capita, tendo 1 400 dólares por ano, têm 16
vezes menos do que os habitantes dos países mais ricos
(com 23 766 dólares). Olhando para dois outros indicadores,
constata-se que enquanto a esperança de vida nos primeiros
é de 56 anos, já nos mais ricos é de 78, sendo o grau de ili-
teracia de 39% nos primeiros e abaixo dos 5% nos segundos.

Como elemento favorável, o conjunto dos países menos
desenvolvidos, mesmo excluindo-se a China e a Índia, têm
tido na década de 90 taxas de crescimento elevadas, aci-
ma das médias mundiais (em especial acima das econo-
mias de “rendimento médio inferior”). São todavia valores
que escondem casos muito díspares, juntando-se casos de
países estagnados ou mesmo em recessão com casos de
países com taxas elevadas de crescimento, acontecendo
além disso que é possível ter taxas de crescimento excep-
cionalmente elevadas em países que partem de níveis de
atraso muito grandes (tem sido o caso de Moçambique e
espera-se que venham a ser em breve os casos de Angola
e de Timor).

2. A luta contra a globalização

É em grande medida como reacção a este estado de
coisas que tem hoje um grande relevo a luta contra a glo-
balização, num movimento que curiosamente associa pes-
soas com formações políticas muito diversas, desde con-
servadores, receosos da concorrência ou apegados a valo-
res nacionalistas, a pessoas claramente de esquerda. Além
de manifestações junto de locais onde têm lugar reuniões
internacionais, tal como aconteceu recentemente em
Seattle e em Davos, o movimento tem tido expressões mui-
to sensíveis nas comemorações dos dias 1 de Maio, com a
consequência ‘agradável’ para os Governos de se atenuar
assim a crítica que em outras circunstâncias os trabalhado-
res teriam feito às políticas internas, tendo a globalização
passado a ser o ´bode expiatório´ de todos ou quase todos
os males.

Trata-se por tudo isto de um movimento simpático e 
atraente, capaz de atrair um número crescente de adeptos:
podendo todavia nós, portugueses, sentir algum complexo
por estar em causa uma abertura que se reporta às nossas
descobertas, tal como ficou vincado no título e no conteúdo
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de um livro recente de Gérard Vindt, A Mundialização. De
Vasco da Gama a Bill Gates3.

3. Um movimento evitável e prejudicial?

Importa contudo que, para além desta atracção, seja fei-
ta uma reflexão serena: tendo de perguntar-se, por melhor
boa vontade que se tenha, se será possível evitá-la, bem
como se será de facto prejudicial (ou necessariamente pre-
judicial).

3.1. Um movimento natural

Em relação à primeira questão, parece-nos que apesar
das forças que de tempos a tempos continuarão a fazer
pressão no sentido do proteccionismo, em especial em pe-
ríodos de recessão, ou ainda da tentação que possa haver
no sentido de alguns blocos regionais se fecharem em re-
lação ao exterior, é de esperar que continuem a prevalecer
forças no sentido do comércio mundial, caminhando-se
pois para a globalização.

É esta a indicação clara que se colhe da observação dos
números ao longo das décadas, mesmo dos séculos, mos-
trando que o comércio internacional, tal como os demais mo-
vimentos económicos internacionais (caso dos movimentos
de capitais, com crescimentos muito superiores), cresce nu-
ma medida maior do que o crescimento dos produtos.

Com estas diferenças de crescimento tem vindo a au-
mentar naturalmente de um modo sensível a taxa de aber-
tura das economias, passando de cerca de 7% em 1950
para mais de 20% nos anos 904.

Vários factores terão contribuído para a evolução verifi-
cada, como são os casos de melhorias dos sistemas de
transportes e de progressos e exigências tecnológicos que
tornaram as economias mais dependentes de fornecimen-
tos estrangeiros. Para além disso, apesar dos ressurgimen-
tos proteccionistas que se verificaram de vez em quando,
foi muito nítido o abaixamento registado no nível das res-
trições ao comércio: tendo por exemplo nos países indus-
trializados o nível médio dos direitos alfandegários descido
de 40% em 1947 para 3% em 2000, com uma percentagem
muito grande de produtos já liberta de qualquer tributação5;
sendo também muito grande o afastamento ou a redução
de outros tipos de barreiras.
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Olhando para o futuro, é de esperar que a par dos fac-
tores referidos outros factores contribuirão (ou continuarão
a contribuir) igualmente para a prevalência das forças livre-
-cambistas.

Assim deverá acontecer com a continuação da acumu-
lação de evidência teórica e prática mostrando as vanta-
gens maiores do comércio livre (referi-lo-emos em 3.2). É
bem sabido que as indicações sempre existentes em tal
sentido foram várias vezes insuficientes face às forças do
proteccionismo. Mas a acentuação de indicações favorá-
veis não deixará de ter a sua influência, ´pesando´ cada vez
mais no prato da balança favorável ao livre-cambismo.

Trata-se de resultados mais favoráveis – do comércio li-
vre – que se estima que se tenham acentuado agora como
consequência do Uruguai Round: o qual, de acordo com es-
timativas feitas, deverá ter proporcionado um ganho de bem-
estar de 510 mil milhões de dólares entre 1995 e 20006. Em
termos absolutos, o ganho maior terá sido o ganho da União
Europeia, seguido pelo ganho dos Estados Unidos da
América. Mas em termos relativos, considerando-se as po-
pulações respectivas, terão sido ainda maiores os ganhos
de outros espaços, não devendo além disso nenhum espaço
do mundo ter ficado prejudicado; o que é muito importante
como contributo para a aceitação geral do comércio livre.

No quadro dos interesses contraditórios em presença é
de esperar por seu turno que se confirme o peso das gran-
des empresas multinacionais; e que, a par de empresas
menos ambiciosas que julgam bastar-se ou ficar beneficia-
das com espaços ´reservados´ mais restritos, vá prevale-
cendo o peso maior de empresas competitivas, que não se
satisfarão com esses limites.

Independentemente de se tratar ou não de grandes em-
presas ou grupos, poderá julgar-se também que haja uma
maior abertura com o processo de privatizações que está
em curso na generalidade dos países do mundo: não po-
dendo os empresários privados, diferentemente das entida-
des públicas, dar-se ao ´luxo´ de deixar que se fique aquém
das oportunidades maiores conseguidas com a abertura
comercial e o funcionamento do mercado.

Actualmente a pressão num ou noutro sentido não é to-
davia feita apenas por países agindo individualmente, ten-
do um relevo crescente os blocos que se formaram e se vão
consolidando. Por várias razões, designadamente por poder
julgar-se que se trata de mercados bastantes para as estra-
tégias das suas empresas, sem que se tenha de correr os ris-
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cos da concorrência de terceiros países, pensar-se-á talvez
que se tem aqui um factor de proteccionismo a nível regional:
tratando-se de ´stumbling blocs´, não de ´building blocs’.

Parece-nos contudo que se caminhará antes neste se-
gundo sentido, da criação de ´building blocs´: com a pró-
pria lógica dos blocos a levar ao livre-cambismo7.

Em primeiro lugar, poderá referir-se que se consegue
com eles a atenuação dos nacionalismos económicos, com
o aumento da consciência da vantagem e mesmo da ne-
cessidade de uma maior interdependência, ou que de qual-
quer modo se ganha uma ´experiência´ útil de abertura co-
mercial, circunstâncias que serão especialmente relevantes
para países sem tradição de abertura.

Será de assinalar depois que mesmo nos blocos que
constituem mercados muito favoráveis é clara a insatisfação
dos seus responsáveis (não só das empresas multinacio-
nais, que referimos há pouco), procurando sempre inter-
secções com outros blocos e países: assim acontece na
União Europeia. E compreende-se que a insatisfação seja
muito maior – com o ´peso´ inerente – da parte de respon-
sáveis de países que representam mais do que o conjunto
de todos os demais membros do seu bloco, como são os
casos dos Estados Unidos na NAFTA e do Brasil no MER-
COSUL, tendo obviamente de procurar outros mercados
(v.g. para a venda dos seus produtos), em outros blocos ou
de preferência no quadro mundial.

Com menos capacidade de pressão mas sendo igual-
mente um elemento a atender, há que considerar por outro
lado os interesses e o empenho dos países que ficam de fo-
ra de qualquer bloco ou dos blocos onde estão os melhores
mercados. A resposta a estes casos, que os membros dos
blocos não deixarão de ir sendo levados a dar, estará na ce-
lebração de acordos preferenciais: numa linha que, também
em benefício dos países membros, fará baixar os efeitos de
desvio do comércio e potenciar os demais ganhos propor-
cionados pelos espaços de integração.

Com a consciência das vantagens do comércio interna-
cional, a formação de blocos pode ser ainda um elemento
facilitador de negociações, na medida em que diminui o nú-
mero de negociadores. E assim acontece com a partici-
pação da Comunidade Europeia, v.g. nas negociações do
GATT (agora no OMC), sendo só a Comissão (através do
Comissário competente) a participar nas reuniões, de acor-
do com o mandato de negociação atribuído pelo Conselho.

Por fim, a formação de mercados ´únicos´ no seio dos
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blocos, embora visando naturalmente em primeira linha o
interesse dos países membros, vem harmonizar e uniformi-
zar normas e criar outras condições que tornam muito mais
fácil o acesso de terceiros. A título de exemplo, com a har-
monização proporcionada na Europa pelo Acto Único um
exportador ou um investidor americano ou brasileiro não
tem de conhecer e adaptar-se a requisitos diferentes de 
país para país: podendo ter acesso a todos eles com o cum-
primento das mesmas regras. Trata-se de vantagem de
enorme monta, de que se espera que disponhamos tam-
bém quando concorrermos em mercados de outros blocos:
sendo por isso do nosso interesse que se aprofundem igual-
mente os seus processos de integração. Da nossa parte se-
rá também especialmente sensível a criação da moeda úni-
ca, facilitando a actividade negocial no espaço da União.

Parece-nos pois claro que, através de blocos regionais
ou independentemente deles, continuará a caminhar-se pa-
ra a globalização, como destino inevitável das economias.

3.2. As vantagens da abertura

Tratar-se-á de um destino a lamentar8, devendo nós por
isso juntar esforços desesperados para ´tentar´ evitar o ine-
vitável, através da escrita ou de manifestações de rua? 

Não somos levados a fazê-lo, face ao que continua a ser
evidenciado pela teoria económica e pela experiência co-
nhecida.

No plano da teoria, pode constatar-se que os contribu-
tos mais recentes têm vindo reforçar os melhores argumen-
tos do livre-cambismo. Assim tem acontecido com as teo-
rias do comércio, não se limitando a explicá-lo, mostrando
também que com ele se consegue um ganho geral. Com
especial relevo, a teoria das divergências domésticas9 veio
mostrar que quando há um objectivo a atingir no plano in-
terno a via correcta de intervenção (não distorçora) é a via
também interna, não a via proteccionista. Deu assim um
contributo com o maior relevo a diferentes propósitos, de-
signadamente quando está em causa a implantação de um
ou vários sectores em determinado país (argumento das in-
dústrias nascentes); justificando-se a implantação, não de-
ve ser feita com o sacrifício do comércio, sacrificando-se os
consumidores e outros interesses. Face a estes contributos,
ficam para trás argumentos de ordem conjuntural (caso das
justificações de Keynes) ou uma maior facilidade, com me-
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nos custos, da intervenção alfandegária, que perde relevo à
medida em que vão melhorando as máquinas administrati-
vas dos países. As justificações livre-cambistas são além
disso justificações do ponto de vista do bem-estar geral,
por isso sem a limitação do velho argumento dos termos do
comércio ou de teorias modernas do comércio10; sendo 
nestes casos, salvo excepções, o ganho de alguns à custa
do prejuízo de outros.

No plano dos factos, por seu turno, têm sido claros os
resultados gerais de estudos individuais e de projectos de
reputadas organizações internacionais levados a cabo em
momentos diferentes, como são os casos da OCDE11, do
National Bureau of Economic Research12 e do Banco
Mundial13, mostrando os melhores resultados conseguidos
em países e em períodos de maior abertura comercial14.

Toda esta evidência, teórica e prática, não impedirá to-
davia que numa próxima dificuldade, ou apenas face à
constatação de uma ocupação sensível do nosso mercado
por produtos vindos de outra área, haja quem pugne, mais
uma vez, pela dificultação de importações.

Para além de qualquer outro juízo que se faça a tal pro-
pósito, o que não podemos compreender de modo algum é
que se possa ter a ingenuidade de pensar, quando nos pro-
tegemos, que não haja da parte dos países que passam a
exportar menos para nós uma retracção nas suas impor-
tações, ou como consequência de medidas de represália
ou, independentemente disso, como consequência de uma
menor distribuição de rendimentos nos seus sectores ex-
portadores; acabando por isso ao fim e ao cabo por ficar
prejudicada também a nossa actividade exportadora, pro-
vavelmente em maior medida do que a actividade substitu-
tiva de importações. 

Trata-se de ingenuidade especialmente inaceitável na
União Europeia, com um enorme superave comercial, poden-
do imaginar-se as dificuldades que resultariam de uma possi-
bilidade menor de colocação externa dos nossos produtos,
com o provável prejuízo agravado que se assinalou há pouco.

4. As responsabilidades a assumir

Com realismo e sentido das responsabilidades, há que
ter todavia bem presente que se levantam problemas maio-
res em países mais atrasados, em alguns deles problemas
de grande delicadeza. 
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Trata-se de países que, além de em determinados casos
(não em todos) terem produtos de exportação que perdem
valor em relação aos produtos e serviços que importam (de-
terioração dos termos de troca), em muitos outros não têm
mesmo nenhuma hipótese de uma colocação significativa
de produtos no exterior, vendo pelo contrário o mercado in-
terno preenchido em grande medida por produtos importa-
dos. 

Poderão por isso os seus responsáveis e os seus ci-
dadãos ser atraídos pelas contestações da globalização;
mas a delicadeza dos problemas exige que se veja com
frieza se uma estratégia proteccionista será adequada ao
seu desenvolvimento.

Parece-nos claro que não. Justifica-se uma intervenção,
transitória, quando se verifique a possibilidade de se im-
plantarem sectores que virão a ser competitivos em econo-
mia aberta (na lógica referida do argumento das indústrias
nascentes). Mas mesmo então, como vimos atrás, em prin-
cípio justificar-se-á antes a utilização de medidas directas
(internas) de apoio, não podendo nunca perder-se de vista
que um procedimento limitativo e encarecedor das impor-
tações penaliza os consumidores, tratando-se de bens de
consumo, e prejudica o desenvolvimento dos países, tra-
tando-se de bens de equipamento ou de serviços de apoio
à produção.

Importando que sempre que possível o desenvolvimen-
to dos países mais atrasados seja promovido com o au-
mento de exportações competitivas, é bem-vindo o decrés-
cimo da protecção pautal que, como vimos atrás, se tem ve-
rificado nos países mais desenvolvidos (ao fim e ao cabo
com benefício também para os seus consumidores e para
muitos dos seus empresários, com o aumento da protecção
efectiva).

Estando as importações dos maiores blocos do mundo
de facto já pouco oneradas com impostos alfandegários (ou
restrições quantitativas), tem de ser dada agora uma
atenção muito especial a outras intervenções, constituindo
algumas delas formas inaceitáveis de proteccionismo.
Assim acontece com frequência com medidas anti-dum-
ping, quando não há na verdade dumping (preços de ex-
portação mais baixos do que os preços internos), ou com a
invocação (incorrecta) de ‘dumping’ social ou ecológico,
quando com realismo não é ainda exigível nos países mais
atrasados o cumprimento integral das nossas regras.

Não pode além disso o julgamento do eventual não
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cumprimento de regras de preços (dumping), de regras so-
ciais ou de regras ambientais ser feito pelos países impor-
tadores; mas sim por uma entidade independente, como é
o caso da Organização Mundial do Comércio.

Com a noção das dificuldades existentes e do que há a
fazer, mas mostrando que vale a pena prosseguir, importa
assinalar aliás que o comércio internacional (bem como o
investimento) tem vindo a ter de facto um crescimento assi-
nalável nas últimas décadas na maior parte das áreas me-
nos desenvolvidas do mundo15.

Um comércio mundial dinamizador das economias, de-
signadamente das economias mais ricas, será ainda, im-
porta sublinhá-lo, condição indispensável de ampliação de
meios financeiros de apoio aos países menos desenvolvi-
dos (bem como, tal com o já se referiu, de ampliação de
mercados onde poderão ser colocados os seus produtos)16.

É hoje muito claro que não basta o trade, é necessária
também a aid, havendo aliás países tão desfavorecidos
que, com realismo, pouco ou nada conseguirão pela via
das exportações. Muito em particular, importa que se ajude
o apoio interno (directo) indispensável à promoção de sec-
tores que têm aí condições de sustentação.

O processo de globalização, sendo inevitável e segun-
do julgamos desejável, tem de ser igualmente um processo
responsável; ninguém podendo deixar de ser sensível a um
mundo em que cerca de um quinto da população está abai-
xo do limiar da pobreza.

Mas com estratégias proteccionistas o problema ainda
se agravaria; só podendo ser resolvido com uma globali-
zação com regras, dinamizadora das economias, em que
os países mais ricos têm de assumir as suas responsabili-
dades.

No caso português compreender-se-á que se sinta uma
responsabilidade muito especial para com os países lusó-
fonos, a que estamos tão ligados por laços históricos, so-
ciais e culturais. Trata-se contudo de responsabilidade que
não pode ficar limitada aos recursos nacionais: cabendo-
-nos ser advogados particularmente activos, nas insti-
tuições internacionais de que somos membros (em especial
na União Europeia), de uma política de abertura mais alar-
gada, responsável e construtiva.
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Notas

(1) O mapa do interior da capa da última edição dos World Development
Indicators 2002, do Banco Mundial, é ilustrativa a este propósito.

(2) Para além do seu demérito próprio, estando em causa valores a que
a população não tem por isso acesso, esta falta de liberdades poderá levar
no futuro a convulsões internas e não deixará de ser limitativa do próprio pro-
cesso de crescimento, a partir de um certo estádio de desenvolvimento.

A ligação recíproca entre liberdade e desenvolvimento (v.g. económico)
é analisada de um modo admirável por Amartio Sen, em Development as
Freedom (1999).

É também por isso de saudar a evolução verificada recentemente na im-
plantação de democracias políticas, relatada nas publicações do Banco
Mundial e das Nações Unidas.

(3) Temas e Debates, Lisboa, 1999 (trad. da ed. francesa, de 1998).
(4) Cfr. CABLE, Vincent, Globalization and Global Governance, The

Royal Institute of International Affairs (Pinter), Londres e Nova Iorque, 1999,
pp. 4ss., indicando também outros valores de integração das economias.

(5) Ver BARTHE, Marie-Annick, Economie de l´Union Européenne,
Economica, Paris, 2000, pp. 27-8.

(6) DENT, Christopher M., The European Economy. The Global Context,
Routledge, Londres e Nova Iorque, 1997, p. 195, com estimativas da OMC.

(7) Cfr. PORTO, Manuel, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias, 3ª
ed., Almedina, Coimbra, 2001, pp. 499-505 e Economia. Um Texto
Indrodutório, Almedina, Coimbra, 2002 (no prelo), XIII.6.3.4, e a bibliografia
aqui citada.

(8) Entre uma literatura muito extensa (cfr. Porto, 2001, cit., p. 496) ver
por exemplo, com posições geralmente negativas, HIRST, Paul e THOMP-
SON, Graham, Globalization in Question, Polity Press/Blackwell, Cambridge e
Oxford, 1996, MARTIN, Hans-Peter e SCHUMANN, Harold, A Armadilha da
Globalização. O Assalto à Democracia e ao Bem-Estar Social, Terramar,
Lisboa (trad. da ed. alemã, de 1996), 1998, LATOUCHE, Serge, Os Perigos
do Mercado Planetário, Instituto PIAGET, Lisboa (trad. da ed. francesa, de
1998) e VINDT, Gérard, A Mundialização. De Vasco da Gama a Bill Gates,
Temas e Debates, Lisboa (trad. de ed. francesa, de 1998), 1999 ou entre nós
SANTOS, Boaventura Sousa (org.), Globalização. Fatalidade ou Utopia,
Afrontamento, Porto, 2001.

(9) Ver por todos BHAGWATI, Jagdish N., The Generalized Theory of
Distortions and Welfare, em Bhagwati, Jagdish N., Jones, Ronald W.,
Mundell, Robert A. e Vanek, Jeroslav (eds.), Trade, Balance of Payments and
Growth, Papers in International Economics in Honor of Charles P.
Kindleberger, North-Holland Publishing Company, Amesterdão e Londres,
1971, pp. 69-90 e CORDEN, Max, Trade Policy and Economic Welfare, 2ª ed.,
Oxford University Press, Oxford, 1997 (1ª ed. de 1974).

(10) Ver por todos KRUGMAN, Paul, Rethinking International Trade, The
MIT Press, Cambridge (Mass.), 1990 e Does the New Trade Theory Require
a New Trade Policy? em The World Economy, vol. 15, 1992, pp. 423-4.

(11) Com a síntese em LITTLE Ian M., SCITOVSKY, Tibor e SCOTT,
Maurice F., Industry and Trade in Some Developing Countries, Oxford
University Press, para a OCDE, Londres, 1970.

(12) Com a síntese em BHAGWATI, Jagdish, N., Anatomy and
Consequences of Exchange Control Regimes, National Bureau of Economic
Research, Ballinger Publishing Company, Nova Iorque, 1978 e KRUEGER,
Anne, O., Liberalization Attempts and Consequences, National Bureau of
Economic Research, Ballinger Publishing Company, Nova Iorque, 1978.

(13) Com a síntese de um segundo projecto em PAPAGEORGIOU,
Demetrios, CHOKSI, Armeane M. e MICHAELY, Michael, Liberalizing Foreign
Trade in Developing Countries. The Lessons of Experience, Banco Mundial,
Washington (síntese dos volumes publicados em Timing and Sequencing of
a Trade Liberalization Policy, 1990; tendo o estudo sobre Portugal sido feito
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por MACEDO, Jorge Braga, CORADO, Cristina e PORTO, Manuel, The
Timing and Sequencing of Trade Liberalization Policies: Portugal 1948-1986.
Working Paper nº 114, Faculdade de Economia da Universidade Nova de
Lisboa).

(14) Com um estudo mais recente ver SACHS, Jeffrey e WARNER
Andrew, Economic Reform and the Process of Global Integration, em
Brookings Papers on Economy Activity, 1995, nº 1, pp. 1-118.

(15) Cfr. BANCO MUNDIAL, Entering the 21st Century - World
Development Report 1999/2000, Oxford University Press, Nova Iorque, 2000.

(16) A importância do comércio internacional para os países menos de-
senvolvidos é sublinhada no relatório do Banco Mundial referido na nota an-
terior.
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Conclusões

1. Cabe-me a responsabilidade e a honra de apresentar
as conclusões deste colóquio, admitindo que é possível em
poucas palavras fazer a intercepção de discursos tão dife-
rentes nas referências temporais, nos terrenos disciplinares,
nas preocupações sociais, nas hipóteses e valores subja-
centes, admitindo que é possível concentrar comunicações
tão plenas de informação e teorização nas breves palavras
de encerramento deste colóquio internacional.

Tentemos, concentrando a atenção nos principais ensi-
namentos. Tentemos amarrar os fios que esvoaçando de
forma tão variegada se moveram sempre no espaço unifi-
cador do humanismo.

Tentemos fugir à tentação de utilizar o nosso próprio dis-
curso, utilizando inadequadamente um tempo que é de
todos, em que todos os intervenientes se pretendem reco-
nhecer.

Aliás se alguma posição própria se justificaria passava
pelo enunciado dos objectivos da Cátedra Humanismo
Latino que já foram apresentados no início pela Prof. Elvira
Mea. Conjunto de princípios orientadores que nesta fase de
constituição uniu os “membros fundadores” e dá sentido ao
funcionamento futuro da Cátedra:

2. Lançar problemáticas e fazer circular conhecimentos
relacionados com o humanismo latino, tendo como alvos
preferenciais o ensino superior e a restante intelectualidade
socialmente interveniente.

O humanismo latino existe no espaço português e de
influência portuguesa como tradição histórica, como patri-
mónio genético, como padrões culturais profundamente
enraizados. Até como expressões originárias de relações
de vizinhança e de formas de organização de então (por
exemplo, os limites de algumas das freguesias portuguesas
ainda assentam nas vilas romanas).

Para que os valores humanistas se reassumam como
referencial, como prática cultural, como lógica de inter-
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venção há que trazê-lo para o consciente colectivo como
problemática intelectual e social.

3. Estudar e divulgar a realidade do humanismo latino
em Portugal e nos PALOP. Neste contexto é particularmen-
te interessante identificar as interculturalidades do encontro
latino/muçulmano e latino/banto.

Na linha do afirmado no ponto anterior há que olhar para
o humanismo latino de uma forma criativa, encontrando em
cada espaço geográfico-social as especificidades que o
enriquecem.

O que há de específico na Península Ibérica, nomeada-
mente em Portugal, é a grande interligação entre as civili-
zações latina, árabe e africana. Que interagiram neste
espaço e que se espalharam pelo mundo nas épocas das
navegações portuguesas e da colonização portuguesa.
Nas relações com África os contactos culturais foram
essencialmente com a muçulmana, mais uma vez, na região
sahariana, e com a cultura banto, na região subsahariana e
no tráfego de escravos.

4. Lançar, a médio prazo, um mestrado interdisciplinar
sobre Humanismo

Os mestrados e os doutoramentos são hoje formas
essenciais de promover a investigação de forma duradoira
e de estabelecer relações intelectuais fortes entre académi-
cos e outros intelectuais. Particularmente verdades em
temáticas de investigação que não estão directamente rela-
cionadas com a actividade económica e com a possibilida-
de de investigação gerida pelas empresas.

Assim a montagem de um tal mestrado, passo prévio a
um eventual programa de doutoramento, quando houvesse
já suficiente massa crítica e consolidação institucional,
assume-se com uma meta importante.

Um mestrado em humanismo é a institucionalização de
um olhar sobre a sociedade e o homem numa leitura tão
multidisciplinar, ou pós-disciplinar se para tal houvesse
engenho e arte, quanto a multidimensionalidade humana e
a diversidade de problemáticas sociais com que o homem
se defronta.

5. Colaborar com a Fondazione Cassamarca em todas
as iniciativas consideradas convenientes.

A Cátedra Humanismo Latino nasce por iniciativa da
Fondazione Cassamarca e faz parte de um conjunto de ins-
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tituições que têm os mesmos objectivos gerais. A sua
existência e virtualidades passa pela colaboração em rede.

6. Foram apresentadas razões bastantes para que haja
uma preocupação em pensar o homem, num processo de
criar e recriar o humanismo, processo conducente ao que
alguns designaram por neohumanismo.

É imperioso e urgente valorizar a dignidade humana,
valorizar o respeito pelo homem e a justiça social, valorizar
o amor e a liberdade, valorizar intensamente – como um dos
pilares do futuro que é imperioso construir – o respeito pela
diversidade.

As razões que foram invocadas, implícita ou explicita-
mente, ressaltam dos exemplos positivos - a coragem arre-
batadora dos lutadores intrépidos da justiça, o brilhantismo
dos grandes construtores culturais, os apaixonados pela
liberdade que sabem construir o futura luta quotidiana pela
sobrevivência (o que aqui foi designado pela “universidade
pragmática da sobrevivência”) o caminho da libertação
colectiva e individual. Ressaltam igualmente, e muito, dos
dramas quotidianos da humanidade em que somos e esta-
mos: são problemas antigos como a fome e a miséria que
poderiam ser banidos pelo actual nível de desenvolvimento
tecnológico e científico se para tal houve relações sociais
adequadas; é a agudização das diferenças sociais planetá-
rias iludidas pelo manto diáfano da desinformação; é a con-
tinuação do terrorismo de grupos ou de Estados com inad-
missível desrespeito pelas vidas humanas; são os atenta-
dos ecológicos e a cegueira de muitos que continuam a
ignorar as graves ameaças à vida humana no planeta; são
muitos outros problemas que ressaltam no quotidiano das
nossas existências.

7. Poder-se-á concluir a partir destas constatações que
o humanismo latino é uma forma adequada de (re)pensar o
homem? Justifica-se falar em humanismo latino, fundamen-
to da “pátria emotiva” baseada na(s) língua(s) e não somen-
te em humanismo?

A nossa resposta é que o humanismo latino tanto pode
ser uma referência adequada de pensar o homem como
pode não o ser. Tudo depende da leitura que dele façamos,
das dinâmicas que possamos gerar, das reconstruções que
sejamos capazes de erguer a partir dele.

Certamente que o humanismo latino não será a referên-
cia adequada se for identificado com exaltação nacionalis-
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ta, como instrumento de manipulação ideológica. Não o será
se o apego ao “latino” sobrelevar as tarefas urgentes da
“humanização” das práticas sociais, quiçá levando à miopia
de enclaves de cultores do latim ou de lucubrações desliga-
das da vida e exclusivamente viradas para o passado.

Mas se a nossa preocupação principal, neste início de
actividade de ensino e investigação, é saber construir, sob
o lema do humanismo latino, novas formas de pensar e agir,
então esta conferência trouxe importantes abordagens.

O “humanismo latino” pode ser uma referência significa-
tiva se se reconstruir permanentemente em confronto com a
sua negação.

O humanismo constrói-se e vivifica-se na luta com o
“contra-humanismo”, na luta contra o ódio, contra o desres-
peito pela diferença, contra as limitações à liberdade, con-
tra os muitos aspectos negativos da sociedade contem-
porânea a que fizemos referência, mais a título de exemplo
do que inventário exaustivo.

O humanismo latino constrói-se e vivifica no confronto –
de afirmação e aceitação – com outras formas de pensar o
homem, no confronto com outros humanismos, com outras
culturas, com outras axiomáticas e lógicas de agir e pensar.
É esse confronto que garante que o homem seja “o eu e o
outro” ou, ainda melhor, “o outro e o eu”. É na mescla de cul-
turas que se construirá o futuro.

O humanismo latino pode ser promissor se o olhar para si
e para o outro der lugar a uma filosofia aberta e dialogante,
se der lugar a estudos científicos metodologicamente correc-
tos, capazes de olhar para as suas próprias raízes e, também
eles, abertos e dialogantes com outras formas de saber.

Permitam-me que releve como um dos grandes ensina-
mentos deste colóquio o facto de ser um erro preocuparmo-
-nos em traçar as fronteiras do humanismo latino. Qualquer
humanismo virado para si mesmo estiola, entorpece, cega. 

Sem o “outro” o “eu” é de uma pequenez incrível. O que
é fundamental é procurar os espaços comuns onde o outro
e o eu possam olhar o futuro, na acção, na inteligência e na
emoção.

8. Um aspecto interessante é a interdisciplinaridade,
pela sua existência e pelas formas que pode assumir.

Escutámos intervenções de História, Linguística,
Musicologia, Sociologia, Filosofia, Epistemologia, Direito,
Economia. Poderíamos ter escutado intervenções de outras
áreas do saber se o tempo disponível para a conferência o
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permitisse e se fosse possível encontrar pessoas interessa-
das em explorá-las com a bússola do humanismo latino.
Todos os pensadores têm lugar neste trabalho colectivo:
filósofos, cientistas, artistas. Todos os campos da filosofia
têm o seu espaço. Todas as disciplinas científicas têm o seu
espaço. Todos as artes têm o seu espaço.

Há espaço para um trabalho de investigação de espe-
cialidade desde que simultaneamente haja a audácia das
sínteses interdisciplinares.

Sabemos que a prática da interdisciplinaridade está
muito aquém da promoção que dela é feita. Sabemos que é
necessário uma vasta reflexão epistemológica sobre a inter-
disciplinaridade que ainda está por fazer. Sabemos que
existem dificuldades diversas (desde as limitações cogniti-
vas do homem ao grande volume de informação, desde a
clausura das linguagens específicas aos entraves institu-
cionais, ...) no trabalho de interdisciplinaridade mas ela é
um sistemático desafio, mesmo desesperante, quando nin-
guém duvida do “homem total”, da “multidimensionalidade
humana” e não consegue ultrapassar o campo restrito do
seu saber disciplinar.

Temos que ter a ousadia da interdisciplinaridade e tal-
vez o “humanismo latino” seja um novo elo identificador
capaz de desafiar as nossas sínteses.

9. A Cátedra Humanismo Latino pretende responder a
todos estes desafios.

Tendo as grandes vantagens de usufruir da autonomia
institucional e certeza de financiamentos, considera que só
será capaz de concretizar os desafios a que se propôs
numa cooperação estreita com as Universidades e todos os
centros de produção e divulgação dos conhecimentos.

A Cátedra Humanismo Latino tem a pretensão, com as
limitações da sua juventude e pequenez, promover
reflexões sobre o humanismo e congregar esforços mais
diversos nesse trabalho de diálogo e confronto.

Sabemos que o trabalho não é fácil porque as limitações
acima referidas existem; porque é preciso uma luta racional
e afectiva de cada um de nós contra nós mesmos (é o desa-
fio da “incomodidade” da reconstrução permanente que foi
referida na sessão de abertura); porque também aqui os
contra-humanismos funcionam (mesquinhez humana, inve-
ja perante os avanços, receio de desbravar novos cami-
nhos); ainda porque há sempre um burocracia inesperada à
nossa espera.
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Quando recordamos as comunicações aqui feitas, a
presença de diversas entidades representativas da socie-
dade, as questões colocadas e o interesse de todos os pre-
sentes percebemos facilmente que existem condições para
um trabalho profícuo. Quando “observamos” as ausências,
o escárnio e mal-dizer de alguns e o desprezo dos órgãos
de informação por iniciativas destas, percebemos que exis-
tem muitas dificuldades a vencer.

Mas tudo se resolve se soubermos ser “militantes do
respeito pela diversidade”.

Que vale a pena não temos dúvidas.

10. As últimas palavras são, em primeiro lugar, de agra-
decimento a Dino De Poli e à Fundação Cassamarca.

Quem me conhece sabe que não o faço por cortesia for-
mal ou regra de etiqueta. Faço-o em parte pelo apoio finan-
ceiro que nos concede, qual “mecenas dos tempos moder-
nos”, mas faço-o essencialmente porque teve a lucidez de
lançar a todos nós, e a muitos outros espalhados pelo
mundo, um desafio diferente, lúcido, corajoso.

De seguida um agradecimento a todos que compreen-
deram o desafio e nos têm incentivado, que participaram
neste colóquio como conferencistas ou assistentes.

Certamente que alguns discordarão mas também a eles
dirigimos uma palavra pois, para nós, nada há mais incó-
modo que a unanimidade, porque o humanismo se constrói
compreendendo o outro, porque uma “oposição” só existe
se as ideias são importantes.

Estamos certos que nos voltaremos a encontrar, aqui,
algures em Portugal, algures na “pátria emotiva” da língua
portuguesa, algures no mundo.

Obrigado!
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