
Espanha, não ousaria de dizer coisa alguma contra Galeno e
contra os Gregos».

Eis uma ideia fundamental. As Navegações, como aqui se
vê, criaram em nós a atitude crítica, a atitude da independência
em relação aos te~tos 17. Mais ainda: criaram em nós a cons-
ciência perfeita desse grande resultado das Navegações: «que eu,
estando em Espanha, não ousaria de dizer coisa alguma contra
Galeno e contra os Gregos». O nosso botânico, se não tem
saído do ambiente europeu (ele o confessa), não teria ousado
desenvencilhar-se da superstição das Autoridades: e, como os
outros, seria um simples comentador. Corresponde esta frase
de Garcia de Orta, no domínio da observação do mundo físico,
à seguinte de Descartes para a especulação filosófica: de pris
un jour la résolution d'étudier en moi-même et d'employer toutes
1es forces de mon esprit à choisir les chemins que je devais
suivre, ce qui me réussit beaucoup mieux ce me semble, que
si je ne me fusse jamais éloigné, ni de mon pays, ni de m~s
livres». Por aquelas frases emancipadoras, não é o livro de Garcla
de Orta somente um livro de materiais de estudo (como, por exem-
plo, aqueles que versaram os idiomas exóticos no século XV~I
português): que o que importa não é a sabença, mas o contn-
buto da busca para a libertação do espírito; por aquelas frases,
têm alcance filosófico os seus Colóquios; são um índice (modesto
sim, mas um índice) de uma nova atitude e orientação do inte-
lecto; são um livro de «inquiridor de verdades», segundo a frase
do mesmo Orta; um livro feito (empregando ainda palavras dele)
para «desencovar a verdade não sabida de todos»: em suma, uma
obra do espírito crítico; uma obra do Renascimento; uma obra
da Revolução 18. (Sessenta anos depois da publicação dos Coló-
quios ainda o Parlement proibia em França, e sob pena de morte,
o enunciar ideias que fossem contrárias às proposições susten-
tadas por autores antigos).

Significado idêntico, para nós, têm as obras de D. João de
Castro, de Duarte Barbosa, de pedro Nunes; e significado idên-
tico, enfim, a de CamÕes.

Que é que faz, essencialmente, a superioridade da nossa epo-
peia sobre os poemas de Ariosto e Tasso, o Orlando Furioso
e a Jerusalém Libertada? É o que vimos em Garcia de Orta-
de quem o épico foi amigo e a cujo nome anda ligado (simbó-
lico facto!) pela Ode ao Conde de Redondo, que, tendo sido
impressa nos Colóquios, é das poesias de Camões a que foi pri-
meiro publicada. O que faz a superioridade do nosso Camões
é a atitude crítica e experimental, a actividade efectiva de pen-
samento a que levou a faina das Navegações. Os Lusíadas são Destarte se esclarece o entendi

que experiências ~ozem mento,repousado.
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Vejam agora os sábi .
que segredos" os na escntuTal

sao estes da natura' ...

I?iant~ dos casos da natura I .
c~bnndo nas Navegações ortu .ongmqua que se foram des-
nao tem a prática desta; cois~~es~~(casos}(duros de crer a quem
as pal~vras de Duarte Pacheco' _ mo nos a t.emos», segundo
e nao e para eles, os comentad;re os da «escntura» calam-se;
voltam agora as admirações dos h s, mas para .a natura, que se
Esmeraldo escreve Duarte Pacl omens. Repetidas vezes no seu
da grande natureza». E essa le.co estas palavras: «a majestade
grande variedade em sua ;ajestade (~crescenta ele) «usa de
A Natureza cria, a Nature~: ee~~ ~o cr.lar e gerar as coisas»
ela, agora, que se dá o título dg , ~ vanegada le riquíssima' é ~
_ os h e majestade' d '

0?1ens dos textos _ t ' e os « outos varões»
os conceItos aristotélicos da ~~~e~ .de cor ~s. «razões subidas»,
fendem. classificar e explicar tuda .1S1c_aescolastIca, com que pre-
as vanedades da natureza o, nao conhecem, porém aque-

que a. experiência, madre' ~:s no>:a terra e no novo cé~; e eis
Auto~Idade~ e toda a dúvida COIS~S(que nos desengana das
de taIS razoes: nos tIra), nos mostra o precário

o poema, por assim dizer do alar
~a, e por isso mesmo d~ e gament~ da experiência huma-
as Autoridades: xame das COIsas, e até um desafio

Doutos varões da -. -mas sa"o .::ao . razoes subidas'as eXpeTlenCl1as' •
e portanto é me,lhor termmals'tpro,:adas;

Ul o VistO.

C'Álisas há hi que
e coisas criadas há passam sem ser criadas

sem ser passadas ...

É esse s~ntit:nento da majestade ..
nomo,. que JustIfica o maravilh da !"ISIS,do seu poder autó-

«VIl), dizia Orta' «v' oso pagao nos Lusíadas.
aut?r2dade para a visão I~o~aramente visto)), diz Camões. Da
posIçao verdadeira És' clareza passou o critério da pro
ma'd .' o, por enquanto 'd~' -~ s .I ~ por dIante, prolon ai ' a eVI enCIa sensível;
dencIa mtelectual de Descarfes ~ percu~~o, .e chegareis à evi-
sas, como Duarte Pacheco diss~ .~xpenencIa é madre das coi-
:sclarece o entendimento»: elar~~:. ~ela experiência, pois, «se

segurança e a base estável: o lastro e o repouso,
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E depois? Que sucedeu?
Depois, surge o século XVII - o da batalha decisiva entre o

homem do Espírito Crítico e o homem da Idade Média; entre
a ideia do livre-exame e a ideia da autoridade; entre a inteli-
gência concebida como íntimo dinamismo de relacionação e a
inteligência concebida como árvore genealógica de palavras
vácuas; entre as obras dos criadores e as obras dos comenta-
dores. Lá fora, pela Europa, vê-se a luminosa e triunfante ofen-

Eis, expressas pelo épico, tendências para o humanismo crí-
tico. Na vanguarda dos que o vão buscando - vêem-se as naus
dei portugal 19.

Não era só, todavia, por estas descobertas no mundo físico
que se ia iniciando no espírito crítico o homem europeu do
Renascimento: era também pela literatura; e aqui uma pena
sobreleva a todas, e rasga o caminho, e domina a Europa.
Erasmo, natureza incapaz de paixões sectárias, e por isso ini-
miga dos dois fanatismos: o da grei católica e o dos protestantes;
com o seu bom senso e ironia clara combatendo os erros da
sua época, os abusos dos príncipes e dos eclesiásticos, os males
da ignorância e os da superstição; usando, finalmente, os novos
processos da atitude crítica na própria leitura dos sagrados
textos: Erasmo é o primeiro na moderna Europa dos grandes
exemplares do humanismo crítico, aplicado às letras e à socie-
dade, aplicado à religião e à moral. O equivalente dessa sua
atitude encontramo-lo em Portugal num Damião de Góis.

Seria esse espírito, acaso, que viriam suscitar na nossa metró-
pole (assim realizando pella lição dos mestres uma reforma idên-
tica à que provocou, no campo científico, a faina sublime das
Navegações) os homens que chamou D. João lU para reformar
os estudos conimbricences? Pode ser que sim. Mas já rebentara
entre os dois fanatismos essa luta estoiraz que alanceava Erasmo:
e aí naufragou, como sabeis, o intelecto português do Renasci-
mento. Acabou-se a viagem nos mares do Espírito: pobres das
naus das Navegações!, pobres das velas de Portugal! Atentai
aqui, e fixai-vos bem: e que as misérias, os estertores, as mortes,
e que os próprios gritos alucinados da História Trágico-Marítima,
e aquelas carenas que as ondas partem já cerca dos rochedos
do «grande Cabo», debaixo do negrume dos céus em fúria - nos
dêem o símbolo admonitório dessoutro naufrágio bem mais
funesto: o da nau da Inteligência que buscava a aurora, o da
mentalidade crítica do Português. Pois foi por faltas de inteli-
gência que sofremos os naufrágios e as perdições, na insensatez
albuquerquiana que nos transviou.
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siva do espírito crítico e experime t I É '
de Espinosa de Hobbes de MaIeb n a 'h o seculo de Descartes,
de Gassendi: de Pascal 'na filosof ranc e, (~e Locke, de Leibnitz,
Cavalieri, Boyle, Hyghens, Ferm~~; ~ ~ahleu, Torrice.li, Kepler,
Pecquet, Stemon Mariotte D L ~.erval, Berthohn, Neper,
Hoffman Crew' Cow e ' .. e a Ire, Rohault, Amontons
Bernouilri, Vivi~ni B~r;III·WIchs, .p~yeHr, Graff, Leeuvenhoeck:
P

" ' , assim arvey Bo B 11' .
Itcarmo e tantos outros na .,'. f'" rrow, e ml,

Ora _ ue h' d ' s ClenCIaS ISlcas e matemáticas
da inve~tigaç~o' eo C~e%~ a~tf~~es homens todos? Há a atitud~
vais, no .sentido' de antiautoritari~:~tadores; o serem antimedie-

Considere-se por exemplo . r'
e dos crentes m'ais férvido ' o mais re .lglOso de todos eles,
aí? Este princípio dominasd~~e 00 :[lUng.o ~1U: Pasc~~. que temos
tomou fora da Autoridade ' ,~s Ireltos da clencla que se
Fragmento de Um Tratad ' de al~ a contra a Autoridade, No
tarismo nos domínios do ~ab~r V~cu~f' Pascal ~ombate o autori-
homens modernos com ete a ClentI ICO, e diZ que a nós, aos
aos antigos, porqu'e disp~mos v~a~tagen: da ancianidade, e não
riência acumulada que ' n _o mais tarde, de maior expe-
trecho do espírito de ge as ~e~açoes que. nos precederam; no
ração pelo Discurso 0n;e na vemo-lo Impregnado de admi-
do Espírito Crítico' d~~o~et~do de Descartes, verdadeira Bíblia
a impugnar a aut~ridade 'd~a;o convento de Port-Royal, ei-Io
de matérias de facto e ares apa nos cas~s em que se trate
tico' «Não f f ponder a um seu Impugnado r escolás-
cita~os quais;~:;n~~to~e~dan::nto sobre autoridades: quando
não os seus nomes»' e n' ~~ ~mos ~s demonstrações deles, e
alusão ao caso de GaliIe a eCIfa oitava das Provinciales, em
gira _ não há decret u, proc ama que se a Terra realmente

Tal é' o,s que o possam obstar...
na Euro~a~o~~;osca~a~t~r ~ess~ grande século., ~or toda parte,
crítico e experimentalis~a~n o o moderno espmto, do espírito

Por toda parte? Não di o b .
Ibérica; menos aq~i em Pog t em. M~nos aquI, na Península
não teve sequência 'aquele ; uga!. AqUI é pou~o dizermos que
surde nas obras de um Duar::p;rt~ para a atitude .crítica que
de um D. João de Castro d acp e~o, de um Garcla de Orta,
de Góis, de um Luís de 'Cae ~m ~ ro Nun~s, de um Damião
gredimos. Temos que confe~oes. po,uco dizer que não pro-
que declarar que tudo morre ar que viemos para trás; temos
fico para o século XVII u. Nada passou do espírito cientí-
século XVII aquI" . ~a, nossa terra; pelo contrário: o

, , e penpatetIco e medo I I'
e se foram feitas com inteli" leva, a em de barroco;gencla as navegações de descobri-
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mento, as navegações do comércio da Índia foram pura obra
de estupidez.

E porquê? Seria acaso porque faltassem homens com a força
de cérebro suficiente para seguirem o impulso do Quinhentismo?
Inverosímil. A causa é outra, e temos de buscá-la a outra luz:
à luz das fogueiras da Inquisição. Mas não basta, talvez, ficar
por aí. .. Seja lá como for, o certo é que no fim desse mesmo
século um português ilustre que se cultivou lá fora - Duarte
Ribeiro de Macedo - concorda com a marca de vitupério que
nos punham a ferro os estrangeiros. «índios da Europa» nos cha-
mavam eles. Índios americanos, já se deixa ver: paraguaios, boto-
cudos, tupinambás ... E espanta-se o conde de Schomberg (o
comandante das nossas tropas nas campanhas da Restauração)
da enormidade da ignorância que veio encontrar em Portugal...

Sim: no século de Descartes e de Espinosa éramos uns índios
tupinambás; nós, os Portugueses, de quem Duarte Pacheco pro-
clamara: «nestas coisas, a nossa nação dos Portugueses precedeu
tôdolos antigos e modernos, em tanta quantidade, que sem
repreensão podemos dizer que eles, a nosso respeito, não soube-
ram nada»; nós, que chegáramos ao lema do nosso herói: «a
experiência é madre das coisas, e por ela soubemos radicalmente
a verdade»!

A experiência! Pois não tomou Descartes como regra de
estudo dar muito mais tempo, nos seus trabalhos, às investiga-
ções experimentais que àquelas de pura especulação? Assim se
manifesta o seu novo espírito, o qual fulgiu com maior brilho,
ainda, na sua concepção das explicações matemáticas. Mas se,
na obra filosófica de Descartes, passarmos da ciência para a
metafísica, veremos que nesta, se a forma da doutrina é já
moderna, e o método de pensar revolucionário - a matéria,
essa, continua sendo medieval. O espírito moderno, na meta-
física cartesiana, está só na análise donde partiu, e no facto
de fundar a filosofia - não tem hipóteses, substâncias, ou quais-
quer ideias alheias ao espírito - senão que no íntimo desse pró-
prio espírito: golpe formidável, arranque esplêndido, jacto que
luziu para ficar eterno ... Mas só aí. Do cogito salta Descartes
para o Deus transcendente, para a coisificação escolástica do
espiritual - não construindo, por isso, uma meta física do labor
científico, adaptada à mentalidade de quem faz ciência - adap-
tada (digamos em símbolo) a quem faz obra de Navegação.
Somente em Espinosa é que se nos entremostra - com o Deus
imanente da sua Ética - uma metafísica adequada a um expe-
rimentalismo radical, ao mesmo tempo que uma moral cristã,
liberta do imagético do Testamento Antigo. Eis uma metafísica

que devia ser nossa, bem própria do povo das Navegações:
daquela espécie, digo, a que devia chegar logicamente, se o
tivessem deixado numa rota livre e sem ventos contrários de
qualquer dogmática - o povo que afirmara com Duarte Pacheco
«a majestade da grande natureza», a qual, na infinita variedade
da sua ordem, gera a totalidade dos seres do mundo; o povo
que resumira o seu próprio método dizendo da experiência que
é madre das coisas, que por ela sabemos radicalmente a ver-
dade. Sim, chegaria lá. Prolongai a ideia do nosso herói,
entrando nos domínios da metafísica ... Onde ireis dar? Se a
verdade radical, meus senhores, está na experiência - estará na
raiz dessa mesma experiência o princípio da ascensão ao divino
em nós ... Pendões nos topes, e salvai à terra! Eis ancorada no
seu destino a caravela das Navegações!

Mas não, não foi assim. O vento contrário soprou com
fúria ... Soprou - e veio o naufrágio. Salvou-se um madeiro.
Escavou-se o madeiro e deitou-se à água. E agora, em vez
do gaJeão do humanismo crítico, temos uma piroga de tupi-
nambás ...

Em 1668, desopressos da guerra com Castela, passámos a
poder visitar a Europa com aquela calma indispensável às ocupa-
ções intelectuais. As perseguições do Santo Ofício arrojavam
de cá os melhores espíritos: e esses emigrados foram compondo,
pouco a pouco, a bela falange dos «estrangeirados», que, como
um plenilúnio, iluminou esperançosamente, na segunda metade
do século XVIII, a nossa noite intelectual.

Os estrangeirados, como sabeis, influíram no ânimo de
D. João V (ou dos seus conselheiros), em cujo reinado se ini-
ciou a batalha para nos fazer reentrar na Europa culta. Come-
çou-se, como é de prever, pelas mais sensíveis necessidades
práticas, e assim a reforma dos estudos médicos foi uma linha
fundamental das tentativas de regeneração.

Jacob de Castro, que estava em Londres, foi encarregado de
estudar o problema. Consultados os sábios de Inglaterra, disse-
ram que o que cumpria antes de tudo era modernizar a menta-
lidade, substituindo a mediévica orientação das nossa!> classes
prepon.derantes pelo espírito crítico e experimental; e, para isso,
tradUZIr o Novum Organum, de Francisco Bacon. E era justo; tra-
tava-sei de destruir a peripatética, em que se recluíra o Português.

Também por incumbência do Governo empreendeu Verney
o seu grande livro, o Verdadeiro Método de Estudar (1747), que
ergueu a primeira das grandes polémicas - ou, antes, o primeiro
cume de uma só polémica que] se prolonga há dois séculos no
nosso país.
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Desta maneira descreve Verney a atitude do Português pe-
rante a Cultura - «coisas inutilíssimasll, a que aqui chamavam.

Na história da cultura da nossa pátria, o nome de Verney é
de primeira grandeza; e o Verdadeiro Método, por alguns aspec~
tos a maior obra de pensamento que se escreveu em português

'Verney, com sabem, saiu muito moço da nossa terra, e não
voltou. Compõe-se o seu livro de dezasseis cartas, atochadas e
substanciais escritas por um frade barbadinho e supostamente
endereçada; a um reverendo de bom juízo, doutor na Univ~r-
sidade. Tal como um jorro de luz intensa, entrando de sú.blto
numa casa lôbrega, revelaram elas aos Portugueses o estado das
doutrinas e o anseio de busca na Europa culta daquela época,
opondo-se à miséria caricata da Mentalidade do nosso país.

São um plano minucioso de reforma cultural. .
A melhor maneira, quanto a mim, de descrevermos a sItua-

ção é ler-lhes da obra de Verney alguns dos passos significativos.
É isso mesmo o que vou fazer.

Verifica Verney, em primeiro lugar, a ignorância do Portu-
guês e o seu isolamento da Europa culta.

«Fa·Jei» - diz ele - «falei em certa cidade com um religioso,
que ..,iera instruir em Ri!1hafoles os ordinandos,. e .me disse que fic~r~
pasmado de ver ,a ,jgnOirância dest,es países, prmclpalmente doo cler!-
gos, muitos dos quais, não obst~nte terem fama de dou tos, necessI-
tavam aoprender os primeiros rudimentos da fé ... Nas Espanhas, e
mui principalmente em Portugal, vejo desprezar todos os estudos
estrangeiros, e com tal empenho como se fo~sem maus co.stu;n.es ou
coisas muito nocivas. Lembro~mea este mtento da hlStorla! do
espanhdl de Amsterdão. NCIla viivilam em urna est,aIagem. um espa-
nhol e um cavalheiro fIor.entmo. Re1ilrando-se este um d!<3;a casa,
pergunlou ao espanhol que 'lhe pareda· Amste:dão; a bedíssima
disposição da cidade no material e no formal; a hberdade do traIo,
contida dentro dos limi:tes do justo, etc .. Enfim, ia~lhe repetindo urna
por urna todas as singulwridades de Amsterdão, e sobre cada urna
delas ·lhe per.guntava o que lhe paTecia. Mas o espan.ho'l, abanando
a cabeça., ,não lhe respondia pa'lavra>.Até que o fIorentuno, enfadado,
lhe disse:

- «Valha-me Deus! Só Você há-de ser singular neste :Inul1Jdonos
seus gostos, 'e só a um espanhol não há-de agradaJ!" umtalcidade corno
Amsterdão, em que todos têm tanto que admiraor?»

A isto 'respondeu o espanhol, mui lacónico:
- «Vaia, pam pintada!»
Esta mesma respos,t.a, com pouca diferença, me têm dado

alguns com outras matérias. Quando se vêem obrigados, com exem-
plos, aI'econhecer que os' est range i'ros lhes ~evam consider~vel
excesso, re9pondem, rindo, que assim é, mas somente em COISas
inutilíssimas. »

segundo ele conta, «arengas supérfluas e ociosidades de estran-
geiros» ... E o remédio? Ele mesmo o indica, como vou ler:
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«Só acho vestíglios de maior erudição» [em Por.tugallJ «quarndo a
este reino vinham ensinar os estrang.eiros, ou quando os Por.tugueses
iam ·aprender e ensinar fora de:l·e'. Pelo contrádo, depois que se
deixou este comércio lÍlterário vejo as coisas mui mudadas ... Concedo
que, se em Portugé.ll se introduzissem outros l~tUd'OS 'com o <llndar
do tempo fariam o mesmo que nos outros países; m~s, corno ainda
estamos muito longe dessa época, não é maI"aV'ilha que mui.tos vão
,estudar fora o que cá se não sabe., ProuvCTa a Deus que fossem
murÍo(osmais, e viessem introduzir esse bom gosto em Portuga~l!

«Não é pequena prova' de quanto alguns se enganam nesta
matéria» - insÍst'e Vemey - «o ,testemunho de alguns portugueses
maÍlS radvertidotS que lSaúram d'e Portugal. Estie,;, quarlldo se acham
em um país estrangeiro, pa·rece-Ihes estar em um mundo novo; e, se
aoaso têm jUÍzo, ,não deixam de mudar de opinião. Dom Luís da
Cunha" que passou por estes lugares com ~ouvor, e depois de longos
ministérios se acha hoje embaixador em Franç'a, disse a um amigo
meu que, quando safra de Portuga:l e ouvi'ra 'ralar outra gente, o
maior tmbarlho que tivera fora procurar esquecer-se de tudo o que
·tinha arprendido em Portuga'l, paro poder entender 'as coisas bem e
faJar com propósito.»

Qua;nto à teo'logioa deste reino, facilmente se reconhece que é
meI'a escoilásli'ca, segundo oa;ntigo ,estilo: pelo qual estão preocupados
os professores, de sorte que não é fácill, não digo persuadir.lhe, mas
nem menos dizer-lhe que há outra teologia mais útil neste mundo ...
e o pior é que só estimam liV'ros que embrulham o juízo ... Tendo
visto a necessidade da' teologia dogmática, resta, somente que eu
apont·e em breve o método dessa mesma Vedlogia e o que deve fazer
o estudante. pa'ra sabê-la com perfeição. Para isso, deve o estudante
not,a,r que o século passado teve a felicidade de se livrar da' ignorância
em muitas coisas. A «Crítica», que então nasceu - ou l'Cnasceu
e se aumentou - tabriu os olhos ao' mundo literário para se adiantar
nas ciências. Nesta' era não basta que um, homemafi'rrne umacois'a:
é necessáI1io que a prove, e mostre que os monumentos de que tiJl';a
as suas provas são livres de toda 'a 'Corrupção. Antigament'e citavam
um trecho de Samto Agostinho e sem outro exame o admiti,am; hoje
'não basta isto; a «CrítiCa» dá um passo adiante,,' e examina se o

Tal era o conse~ho de Luís Verney, igual ao que nos deram
Jacob de Castro e os sábios ingleses que ele consultou: isto é
(segundo as palavras do Compêndio Histórico), «que se man-
dassem estudantes fora do reino fazerem-se peritos nas mesmas
ciências, para virem depois ensiná-las e propagá-Ias aos ~ellS na-
cionais».

Mostra Verney qual era o estado de Portugal nos diferentes
ramos dos conhecimentos, e como cumpria que nos reformásse-
mos para nos podermos contar entre os povos cultos. Assim, pelo
que respeita à teologia, diz o seguinte:
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