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CAPÍTULO 4 

Visões celestes na poesia didáctica e filosófica portuguesa 

(sees. XVIH -XIX): o infinito sem telescópio. 

"Fontenelle se diz, meditabundo, 

aos ceús aponta e contemplando os astros 

diz que habitados são, que a argêntea Lua 

é do pensante e do mortal morada". 

José Agostinho de Macedo, 

Newton, 1815. 
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4.1. A poesia e a ciência ou de como o universo está no Verbo. 

Haverá, talvez, quem tome por provocação a simples referência a uma 

convergência entre poesia e ciência, tão questionável se apresenta, a um primeiro 

olhar, esse pretendido e surreal enlace entre a criação científica e a criação 

poética. O facto é que a vocação da poesia como interrogante dos mistérios do 

mundo, da criação do homem ao fim do universo, logo, do nosso lugar no 

cosmos, tem sido legitimada pela criação literária de todos os tempos e matizes. 

O astrofísico francês Jean-Pierre Luminet remonta até Hesíodo, no século 

VIII a. C, a fonte primieva da literatura ocidental e, concomitantemente, da 

poesia dita científica. Na obra Os Trabalhos e os Dias, o poeta helénico recolhe 

uma súmula de conselhos didáticos sobre a agricultura, fundados na observação 

astronómica e meteorológica, artifício utilizado por Virgílio nas Geórgias. Por 

seu lado, Hesíodo redigiu a sua Teogonia recorrendo à sua intuição potética 

buscando sonhar a origem do universo.1 Séculos mais tarde reencontramos a 

tradição da poesia científica, já no Renascimento, na pena do francês Guillaume 

du Bartas, valido e glorificador de Henrique de Navarra e das suas vitórias. 

Primeiro, com La Sepmaine ou la création du monde, de 1578, vasto poema 

cosmológico, didático e descritivo, directamente inspirada na criação do mundo, 

segundo a Bíblia, evocando em seis mil versos, referências eruditas e metáforas 

audaciosas, a grandeza de Deus e as suas maravilhas. A esta suma-enciclopédia 

junta-se, em 1584, a Seconde Sepmaine, um fresco histórico inacabado, 

cronologia da humanidade de Adão até ao julgamento derradeiro, atingindo 

ambas o zénite da lírica científica do século XVI, futuro norte de Goethe e Vitor 

Hugo, entre outros, fautores exemplares da complementaridade entre esses dois 

meios de expressão do pensamento. E que dizer da vasta colecção de alusões 

astronómicas contidas em Os Lusíadas, como referimos ? 2 

As sucessivas mutações nas imagens do mundo, produzidas pelas 

descobertas científicas e, particularmente astronómicas, têm alimentado a 

1 LUMINET, Jean-Pierre, "Introdução", Noir Soleil. Paris, Le Cherche-Midi, 1993. 
Cf. DAUPHINE, James, Guillaume de Saluste du Bartas, poète scientifique. Paris, Editions 

"Les Belles Lettres", 1983. 
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imaginação dos poetas. Na esteira do cientista, o poeta é um inventor incessante 

de um novo dizer. Daí que, como sugere Luminet, "o poeta utilize livremente as 

palavras como setas atiradas contra o Impronunciável, para a Fonte inacessível, 

mas inesgotável". Afinal, não está no Verbo a origem do Universo?. 

Para Baudelaire, na sua L'Art Romantique, de 1869, "a certeza astronómica 

não é tão grande que não impeça o sonho de se alojar nas vastas lacunas ainda 

não exploradas pela ciência moderna". 4 De facto, ao longo dos séculos XVIII e 

XIX, como refere Jean-Pierre Friedelmeyer, foi-se "tornando possível o encontro 

e influência recíproca da poesia e da ciência, na medida em que ambos se 

afastam da experiência sensível e concreta". Partindo desta perspectiva, ambas as 

expressões - poesia e ciência - sublimam o sensível pela invenção de imagens e 

de conceitos condicionados, não apenas pela experiência mas também por ideias 

estéticas ou científicas, como a harmonia, a estrutura, a unidade da natureza. 

Tipificando esse reencontro da ciência e da poesia, o mesmo Friedelmeyer 

recorda, como figura emblemática do romatismo alemão, o poeta Friederich von 

Hardenberg, mais conhecido por Novalis.5 

"A poesia é também investigação fundamental" - preconiza Jean-Pierre 

Luminet. Ambas exigem "um mesmo esforço de disciplina e concentração, um 

mesmo gosto pela fórmula concisa e justa". A ciência suscita uma espécie de 

"encantamento exterior", que o poeta se encarrega de transformar em 

"encantamento interior". Por sua vez, Michel Camus lembra que "a poesia não 

cessa de aludir ao que escapa, atravessa ou ultrapassa a linguagem", recordando a 

Idem, Transversales Science/Culture, n° 44, Março-Abril. Paris, Centre International de 
Recherches et Études Transdisciplianaires, 1997. 
4 LUMINET, Jean-Pierre, ob. cit.. 
5 FRIEDELMEYER, Jean-Pierre, "Sciences et poésie dans l'Europe romantique", Colloque Des 
Sciences, des Frontiers. Nancy, Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel, 10-12 Maio 
2001. Comunicação pessoal, Janeiro 2002. Podemos ainda vislumbrar relações preferenciais 
entre a poesia e o sonho, o conhecimento e o sagrado, binómios que revelam muitas das 
elocubrações humanas acerca das nossas origens, destino e lugar no universo, e do modo como 
imaginamos e exploramos essas realidades últimas, mistéricas. Aí se exprimem as componentes 
nocturna, onírica, não-conscientes do indivíduo, mas também a transmissão de ideias, de 
saberes, e ainda o registo das cosmogonias, do religioso, do mítico e do mágico. 
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confissão de Einstein: "as palavras e a linguagem, escritas ou faladas, não 
parecem desempenhar o mínimo papel no mecanismo do meu pensamento".6 

Enquanto inspiração e cognição se ajustam entre si, a revisão do corpus 
poético pode fornecer sugestiva informação para o estudo das imagens e 
representações sociais e mentais sobre o mundo e o cosmos, habitualmente 
negligenciadas pela historiografia. 

É esta poesia de "assunto didáctico ou filosófico" que se revelará atenta e 
reverente da Natureza e, em simultâneo, expressão do atónito humano diante do 
espectáculo celeste, mormente da evasão nocturna para os céus, habituando-se à 
convivência cúmplice com os mundos tão distantes e, afinal, tão próximos. 
Parece cordata, entre os historiadores da literatura, a tese de que coube à poesia 
inglesa as primícias desse "enamoramento", sendo a que primeiro aproximou o 

o 

Homem da Natureza". John Milton, coevo de Galileu, interpretara bem a 

A tradição da poesia didática, não egotista, não foi ainda claramente renovada nos seus 
"thêmata" hodiernos - o tempo, o espaço, o cosmos e a sua leitura contemporânea - por forma a 
reflectir uma função integradora dos conhecimentos científicos na cultura coeva. Recentemente, 
alguns teóricos do pensamento transdisciplinar, como o físico quântico e poeta Basarab 
Nicolescu ou o físico Stéphene Lupasco, aludem à necessidade de um paradigma da 
"transpoesia". Nele caberiam noções como absoluta poesia, terceiro incluído ou terceira mão 
instrumentos operativos de um "conhecimento silencioso", novo território de síntese entre 
poesia e ciência, entendido como translinguagem. Cf. CAMUS, Michel, "La main cachée" entre 
poésie et science", Niveaux de Réalité (I). Rencontres Transdisciplinaires, Bulletin n° 15, Paris, 
CIRET, Maio 2000. Para uma explanação do conceito de "terceiro incluído", cf. LUPASCO, 
Stéphane, O Homem e as suas três éticas. Lisboa. Instituto Piaget, 1994. 
7 A provar esse contínuo ressurgimento ou renovação da simbiose poesia-ciência, com destaque 
para as descobertas astronómicas, está o elenco de trabalhos, monografias, artigos e antologias, 
a pretexto da produção dos sonhadores de universos. O mistério da noite aos abismos do espaço 
desvelados pelo telescópio, da harmonia incógnita das leis naturais às manifestações da vida 
plural são motes trans-históricos e transculturais da inspiração lírica multissecular. Depois da 
atração universal e da nublosa primitiva, do éter e da metampsicose, aguardar-se-á que os poetas 
de hoje revisitem o big-bang, os buracos negros e a conquista espacial. Essa reacção ainda não 
aconteceu, ao menos visivelmente. Acresce dizer que os arcaísmos temáticos dos sonhadores de 
universos mereceram uma profunda indagação da parte de Gaston Bachelard e da sua discípula 
Hélène Tuzet no clássico estudo Cosmos et Imagination (Paris, Librairie José Corti, 1965). 
Sobre o filósofo francês, cf. verbete "Bachelard", in CLÉMENT, Elisabeth et al., Dicionário 
Prático de Filosofia. Lisboa, Terramar, 1999. Outras consultas indicativas: FUSIL, A., La 
Poésie scientifique de 1750 à nos jours. Paris, Éditions Scientifica, 1928; BACHELARD, 
Gaston, La Poétique de l'espace, s/1, 1957; BOIA, L., L'Exploration imaginaire de l'espace. 
Paris, Découverte, 1987. 

Cf. CIDADE, Hernâni, Lições de Cultura e Literatura portuguesas. Coimbra, Coimbra 
Editora, 7a edição, corrigida, actualizada e ampliada, 1984, vol. 2, pp. 301-2. Este mesmo autor 
investira anteriormente no tema das influências externas nas páginas de A obra poética do Dr. 
José Anastácio da Cunha, com Um estudo sobre o Anglo-Germanismo nos Proto-Românticos 
Portugueses. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1930. Hernâni Cidade remete para os 
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emoção de qualquer observador, que experimenta as primícias celestes pelo 

telescópio, ao exclamar: "diante dos seus olhos surgem, de repente, os segredos 

do velho abismo; um oceano sem sombras, sem limites, sem dimensões, onde o 

comprimento, a profundidade, e a profundidade, o tempo e o espaço 

desaparecem". 9 

E também pacífica a ideia de que foi no cadinho das letras nórdicas, com a 

prevalência do contributo anglo-germânico, que os nossos estros aprenderam a 

maravilhar-se com os frutos da Criação, tornando-os "sujeito de amigável 

conhecimento" e "objecto de conhecimento científico". 10 Portugal, como a 

própria França, de Voltaire a Buff on, não ficaram imunes ao ascendente 

intelectual da grande ilha e também dos países de cultura alemã, quer através de 

contactos pessoais, mas, sobretudo, pelas traduções que nos introduziram a 

sensibilidades e percepções distintas da nossa. ' ' 

4. 2. Elpino Duriense: o louvor neoplatónico à "nova ordem do 
Universo". 

O labor de António Ribeiro dos Santos, atrás revisto, não se limitou ao 

exercício canónico da apologética coeva, na esteira dos autores já enunciados e 

com os quais conviveu: a sua prolixa personalidade levou-o, posteriormente, a 

cultivar aquilo que Hernâni Cidade define como "poesia didáctica ou filosófica", 

na tradição dos nossos plumitivos árcades neoclássicos e dos pré-românticos. 

Desse modo, o jurisconsulto "distraía-se das suas precupações de sábio, 

fundamentos reunidos por Carlos de Mesquita no trabalho "Romantismo Inglês: as origens", 
separata de O Instituto, Coimbra, 1911. No nosso país circulava, desde 1789, uma tradução do 
Paradise Lost feita sobre o francês pelo nosso conhecido padre José Amaro da Silva. Para uma 
análise da obra de Milton, cf. BABB, Lawrence, The moral cosmos of Paradise Lost. Chicago, 
Michigan State University Press. 1970. 
9 MILTON, John, Le Paradis perdu. Paris, Belin, 1988, capítulo II, 889, p. 173 
10 Ibidem, p. 303. 

Ibidem, p. 381. De assinalar que também o "Essay on Man", de Pope, conhecera várias 
traduções directas, além de citações em jornais. De Edward Young falaremos a pretexto de 
Bocage. Dos autores de língua alemã destacam-se o suiço Gessner, que Francisco Bernardo de 
Lima cita na sua Gazeta Literária, de 1762, e ainda Klopstock, influente em Alexandre 
Herculano, e Carolina Piechler. Cf. CIDADE, Hernâni, ob. cit., pp. 383-4. 
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publicando na primeira quinzena do século XIX, no Jornal de Coimbra, 

saborosos versos horacianos". "Elpino Duriense" era o seu alter ego arcádico 
í4.- 12 poético. 

"Atento aos progressos da época cantou a teoria de Newton sobre a luz e 

procurou comunicar aos amigos o seu entusiasmo pela grande descoberta 

científica". l Antes dele, todavia, em versos exaltantes, dedicados ao matemático 

Francisco Stockier", homenageia Copérnico, esse "génio feliz, constante e 

sábio", as "acções espantosas" do homem que "descobre ao Universo os seus 

arcanos, do céu calcula as órbitas imensas, os movimentos das esferas todas e as 

distâncias dos astros infinitas"; aquele que se "atira ao fundo abismo do Espaço e 

Duração" e define "uma nova ordem desse Universo". 

Elpino retrocede aos tempos do homem, "limitado a simples aparências", 

para quem "o movimento eterno desses astros" equivalia "a um jogo 

desconhecido" de 

"corpos luminosos, que julgava 

rodarem sempre em derredor da terra 

ponto central de todas as esferas. 

Mas eis que tu, ó Génio excelso, erguendo 

Teu luminoso espírito a maiores coisas, 

por cálculos altivos descobriste 

deste nosso Planeta a redondeza, 

até então a nós mortais ignota (...). 

Então, na mente concebeste 

Que neste globo terreno, que habitamos 

É um pequeno círculo somente 

No círculo maior dos Céus inserto. 

Pelos marcados pontos descoberto, 

desse estrelado globo, os ainda ignotos 

CIDADE, Hernâni, Ensaio sobre a crise mental do século XVIII. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1929, p. 129. A produção lírica de António Ribeiro dos Santos/Elpino Duriense, 
em parte revelada no periódico coimbrão, foi reunida sob o título de Poesias de Elpino 
Duriense. Lisboa. Imprensa Nacional, 3 tomos, 1812 e 1814. 
1 Cf. Grande Enciclopédia Luso-Brasileira, vol. XXV, p. 621. 
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do Globo terreal destro resolves: 

este átomo pequeno, em que habitamos, 

já deixa de ser centro: à massa enorme 

do Sol o dás: o astro sagrado 

Pai da Luz e senhor do dia e noite 

Benfeitor do Universo, alma do mundo, 

Das oito esferas, que nos céus o cercam 

éfoco ardente, que de lá constante 

faz circular essa subtil matéria (...)". 14 

Numa outra ode ofertada ao mesmo Stockier, o árcade portuense revê 

sumariamente o trajecto do pensamento humano sobre a natureza, o sistema do 

mundo e os segredos dos espaços celestes. O poeta rejubila com as inovações e 

os inovadores que trouxeram "dias mais claros e mais ledos 

ao mundo inteiro, dias luminosos 

de Ciência e Razão. Então Urania, 

descendo do celeste Olimpo às terras, 

ensinar veio aos mortais bisonhos 

da Astripotente Esfera altos segredos 

e cá formou a Divinal Ciência 

com que ora os astros reges e os submetes (...). 

O famoso Copérnico, alto assombro 

"A Francisco de Borja Garção Stockier, sobre o génio das matemáticas", Poesias de Elpino 
Duriense. Lisboa, Impressão Régia, tomo I, pp. 75-7. Professor da Academia Real da Marinha, 
secretário da Academia Real das Ciências e sócio da Royal Socitey, Francisco Stockier foi um 
dos nossos primeiros historiadores das origens da Matemática em Portugal, estrénuo admirador 
de Newton. Colocou, por isso, os seus dotes de matemático ao serviço dos grandes princípios 
newtonianos e dos novos desenvolvimentos matemáticos neles implicados. A acção combinada 
do Sol e da Lua sobre a atmosfera terrestre, ao nível da Hidrodinâmica, e a gravitação recíproca, 
desafiaram o seu contributo em áreas problemáticas nas quais grandes matemáticos do seu 
tempo, como d'Alembert, Jean Bernoulli, Euler e Clairaut, se haviam envolvido. Stockier 
haveria de participar nessas deduções com a publicação de um estudo intitulado "Ensaio 
analítico sobre o método das Fluxões", Memórias da Academia Real das Ciências. Lisboa, 
Tomo I, 1797, pp. 200-217. Cf. "Elogio histórico de João le Rond d'Alembert", ibidem, pp. 
531-577. Nesta comunicação aos seus pares, além de uma bem informada revisão dos 
conhecimentos sobre a atracção universal, não se escusou a criticar os juizos mais intolerantes 
dos responsáveis eclesiais face aos pressupostos da nova cosmologia. Homem do rigor e do 
número, tal não o impediu de debutar também na poesia, tendo reunido as suas rimas no volume 
Poesia Lírica, em 1821. Cf. GrandeEnciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 35, p. 440. 
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das estrelas do Céu, do mar, da terra, 
fez esforço maior, que feito humano" (..). 
Vencer a opinião do Antigo Mundo 
e variar com novas maravilhas 
todo o Antigo Sistema do Universo 
e dar novo Sistema à Natureza! 
Então pôde também da vida ignota 
subir aos astros Tycho em claro dia 
tirar da rude infância em que jazera 
a Astronomia Prática sem luzes (...). ls 

Numa outra estância, dedicada a Almeno, retoma a sua admiração pelo 
génio inglês: após nomear o nosso "douto Nunes", que "da celeste Urania 
doutrinado os Astros mede e às suas leis sujeita", endossa encómios ao "sábio 
António, novo engenho excelso que precedeu a Newton nos princípios da famosa 
Atracção, alma dos Orbes", renovando, de passagem, uma questão controversa, 
ainda por dilucidar, na nossa história das ideias científicas. 16 

DURIENSE, Elpino,"A Francisco de Borja Garção Stockier, para que cante em suas poesias 
os grandes matemáticos do século XVI", Jornal de Coimbra. Lisboa, Impressão Régia, vol. VI, 
n° XXVI, Parte II, Fevereiro, 1814, p. 111 -2. 

Idem, "Almeno em louvor dos nossos grande filósofos", ibidem, pp. 115-6. Referimo-nos às 
especulações, de longa data, em torno do humanista lisboeta António Luís (fins do século XV-
1565), médico, filósofo e polígrafo, cognominado "O Grego" pelo sua vasta erudição nas 
línguas clássicas, do hebraico e do árabe, além de saberes do seu tempo. Terá frequentado a 
Universidade de Salamanca, tendo por companhia Garcia de Orta, Amato Lusitano e Pedro 
Nunes. Regressado a Portugal, defrontou-se com a Inquisição por, alegadamente, possuir livros 
hebraicos. Mais tarde, uma Oração panegírica congregava a simpatia e a protecção de D. João 
III, que o convidou para leccionar Medicina na Universidade de Coimbra, seguindo Galeno e 
Aristóteles. Da obra, pouco conhecida, desta figura do Renascimento português, o alvo do nosso 
interesse é o tratado intitulado Antonii Lodvici Mediei Olyssiponensis de Occultis 
Proprietatibus. Libri quinqui, Opus praeclarissimum. Lisboa, 1540. Segundo alguns críticos, na 
segunda parte da obra, a propósito das propriedades dos corpos, António Luís "afirma a 
existência na Natureza de uma certa força atractiva a qual une cada um dos seres naturais com 
nexo indissolúvel, num vínculo invisível e que estabelece a ordem harmoniosa do Universo. Por 
esta virtude, o próprio mundo se conexiona e as suas partes, por mais afastadas, são contidas por 
laços invisíveis, para que se não se desagreguem". Neste contexto, surge o controverso passo 
com o qual alguns têm pretendido sustentar a intuição da Lei da Atracção Universal um século 
antes de Isaac Newton. Fr. Manuel do Cenáculo terá sido o primeiro a fazê-lo entre nós, 
observando que "pode aqui haver saber peripatético; porém este foi o que reformou Newton". 
Cf. Memórias Históricas do Ministério do Púlpito, p. 239, apud CIDADE, Hernâni, Lições 
sobre Cultura e a Literatura Portuguesas (séculos XV a XVII). Coimbra, Coimbra Editora, 
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No mais extenso dos seus poemas filosóficos, o vate portuense disserta 

sobre os feitos dos matemáticos dos séculos XVI e XVII, renovando os versos 

laudatórios ao "maior geómetra do mundo, o excelso Newton", passando por 

Pascal, D' Alembert, Euler, Lagrange, Kepler e Galileu. Deste, refere 

"O telescópio, noutras mãos inútil, 

tomando, já conquista novos mundos: 

o ígnio Sol, a majestosa Lua, 

dos Planetas satélites, estrelas 

fixas e errantes, e outras nunca vistas, 

com um novo semblante se apresentam 

ao grande Galileu, homem celeste (...). 

O séquito evocativo prossegue com Gassendi, Boyle e Cassini, "que ao Sol 

aperfeiçoa os movimentos, dos cometas as órbitas indica" e a mudança de 

"semblante" da Astronomia graças aos "úteis inventos" de Boscovich, Lalande e 

tantos outros. 17 

1933, vol. I, pp. 111-2. Este crítico lembra que "esta ideia da conexão entre si de todas as partes 
do mundo tem antecedentes" e recua até ao catalão Raimundo Lúlio, o "doctor illuminatus", 
teólogo, filósofo e alquimista, máximo expoente do pensamento hispânico do século XIV, que 
concebia uma "cadeia áurea do mundo, vínculo natural e simbólico da harmonia que as coisas 
têm entre si". Por sua vez, Joaquim de Carvalho pensa que "se é certo que António Luís 
prefigurou a natureza como teatro de forças vitais, não menos certo é que a sua prefiguração se 
baseia em analogias ilusórias". Cf. CARVALHO, Joaquim de, Estudos sobre a Cultura 
portuguesa do século XVI. Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigigensis, 1947, vol. I, pp. 44-
5. Fica o registo desta alegação que não nos parece totalmente inviável, se vista à luz de 
conceitos de raiz neoplatónica e hermética, predominantes no Renascimento, e que conferiam ao 
Cosmos e à Natureza as propriedades espirituais e físicas idênticas às de um organismo vivo, 
solidário, consciente, animado pela tão propalada "alma do mundo", noção igualmente invocada 
nas produções líricas de Elpino Duriense aqui referenciadas. Cf. CAEIRO, Francisco da Gama, 
in Verbo - Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. XII, pp. 704-5. Idem, "Revivescências 
setecentistas do lulismo em Portugal", Revista Portuguesa de Filosofia, vol. XI, fase. 3-4. De 
notar que a lista dos pretendentes a precursores do génio inglês não se esgota, como é evidente, 
no renascentista luso. Já no século XVII, por exemplo, ressalta o nome do médico e filósofo 
italiano Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), membro da Accademia dei Cimento, fundador 
da escola iatro-matemática, o qual, além de reconhecer a órbita parabólica dos cometas, teria 
explicado pela atracção o movimento dos satélites de Júpiter. O título da obra De motionibus 
naturalibus a gravitate pendentibus liber (Réggio, 1670), parece conceder-lhe esse crédito. Cf. 
ESPASA, vol. IX, pp. 127-8. 

"A Francisco de Borja Garção Stockier, rogando-lhe que celebre em seus versos os mais 
esclarecidos Matemáticos Modernos dos dois últimos séculos", Poesias de Elpino Duriense, pp. 
289-297. 
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Expressão de uma nova face da evolução intelectual do autor, cuja génese 

José Esteves Pereira situa ao redor de 1785, corresponderá essa outra composição 

lírica, ainda e sempre com dedicatória a Stockier, a quem urge que continue os 

seus estudos. Elpino Duriense/António Ribeiro dos Santos insinua o potencial 

estado de fascínio do seu amigo ante o sidéreo profundo, quando "espantado 

meditas na alta mente esses globos de estrelas infinitas, esses mundos de luz, de 

sóis brilhantes que num imenso espaço vão girando". Absorto nas "forças 

perenais deste Universo em que habitamos", o poeta avalia a "potente acção do 

Sol sobre os terrestres corpos" e redescobre que o Sol é 

"um fogo elementar e dele 

um oceano derivou imenso 

dum luminoso éter, ígneo fluído 

das oito Esferas, que nos Céus o cercam, 

Foco inflamado. E logo entrando ousado 

nos cálculos da análise sublime 

da Física profunda, reconhece 

o mesmo ou semelhante fogo em tudo (...) 

então claro percebe que o ígneo Éter 

é que enche de si o Universo 

e que faz circular essa matéria 

seiva de fogo que a Natureza imensa 

nutre e os seres todos alimenta; 

que só dele era no Universo o Agente 

deste espantoso, vivo movimento 

que tudo anima (...) 

De aqui compreende o fogo e o mecanismo 

deste imenso Universo como sendo 

um só todo homogéneo, de um só corpo (...) 

e via o mundo todo num ser vivente 
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que tem ao Sol por coração efoco". 

"Éter", "fluído" e "fogo" são elementos que reactivam uma imagem do 

Universo visualizado como um "todo homogéneo", "um ser vivente". Razões 

superlativas que levam José Esteves Pereira a propor que esta etapa do 

pensamento do poeta-jurista corresponde a uma "simpatia platonizante", 

sintonizada com o ideário dos filósofos neoplatónicos de Cambridge, através de 

Ralph Cudworth, figura de proa também citada pelo escritor. 19 

Se o Sol pactua com o céu diurno, também a noite, seu oposto, ocupa lugar 

no versejar horaciano de veneração aos corpos siderais: afinal, foi a "noite eterna, 

"A Francisco de Borja Garção Stockier sobre os estudos da Natureza", Poesias de Elpino 
Duriense, pp. 167-9. De referir que os "hinos ao Sol" constituem um dos mais glosados temas 
da época de transição inter-secular, à medida em que o newtonianismo assegura novas adesões e 
desmonta velhos presupostos. Os cânones neoclássicos dos árcades favoreceram o retorno a 
tópicos homéricos, de que o Sol é exemplo. Típica desta conjuntura de admiração pelo astro-rei 
é a composição de Francisco de Barros, que começa: "Salve, Senhor das Luzes, vivificante 
Numen, dos Planetas Monarca indestronável, que do fixo aposento, rutilante dardejas, sem 
cessar, teu fogo eterno (...). Cf. BARROS, Francisco Xavier Monteiro de, "Hino ao Sol, 
oferecido ao senhor Henrique Xavier Barata", O Investigador Português em Inglaterra. Jornal 
Literário, Político, etc.,. Londres, H. Bryer Impressores, Maio 1813, vol. VI, pp. 326-7.. 
19 PEREIRA, José Esteves, in Logos, tomo 4, pp. 910-911. O grupo, onde Cudworth se insere 
como um dos seus principais animadores, aglutinou pensadores da Universidade de Cambridge 
que, nas últimas décadas do século XVIII, pretenderam reagir à filosofia mecanicista de Thomas 
Hobbes. O movimento retoma ideias platónicas e neoplatónicas, incluindo uma concepção 
mística das relações das almas com Deus. A obra fulcral de Cudworth The True Intellectual 
System of te Universe, de 1678, é um vigoroso manifesto de refutação das formas históricas de 
materialismo ateísta. Na BPMP identificámos uma versão latina desta obra, o Systema 
Intellectuale Hujus Universi seu de veris nature.... (Lugduni Batavorum, 1723), provável sinal 
da sua circulação e leitura entre nós. Reveja-se a recepção que o seu modelo de "mediador 
plástico" teve no pensamento de apologetas portugueses de Setecentos já referidos, casos de 
Martinho de Pina e Proença, Fr. Arsénio da Piedade e outros. Entre outros teóricos da mesma 
escola, destacam-se Henry More (1614-1687) e Anne Finch Conway (1631-1679). O primeiro, 
privilegiou as vertentes declaradamente místicas e teosóficas de Cambridge e viria a exercer 
influência directa sobre as teses cosmológicas de Newton, seu discípulo, ao teorizar que o 
espaço e o tempo eram "os órgãos sensoriais de Deus". A segunda, singular exemplo de 
criatividade filosófica no feminino, defendeu a existência de um sistema monista no qual "todos 
os seres eram variações de Deus, a única e singular substância espiritual". Cf. Rogers, G.A. J.; 
VIENNE, J.M.; ZARKA, Y.C. (eds.), The Cambridge Platonists in Philosophical Context: 
Politics, metaphysics and Religion. Kluwer, 1997; CASSIRER, E., The Platonic Renaissance in 
England. Cambridge, 1970. É crescente a produção científica em torno dos antecedentes da tese 
"plástica" de Cudworth. As afinidades com as teses renascentistas da "força plástica" nas 
plantas, formulada pelo filósofo Jacob Schegkins (1511-1587) e com a de archeus, do químico 
belga van Helmont (1577-1644), prolongam-se com a noção de "espíritos" médico-químicos e o 
conceito de "spiritus mundi", de Marsílio Ficino. O "fluído cósmico ou fluído magnético 
universal, de Mesmer, incorpora e actualiza igualmente essa interpretação e diagnóstico do 
mundo. Cf. HIRAI, HIROSHI, Le concept de semence dans les théories de la matière à la 
Renaissance (Tese de doutoramento apresentada à Universidade de Lille IH), Dezembro 1999. 
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madre do mundo, quando o imenso Caos nem era Luz nem Trevas," que gerou o 

astro-rei. E o "potente braço" da matriz nocturna da Deusa que gera "os vários 

infinitos Seres, todos em "harmónico acordo", ajustado ao filão neoplatónico que 

rege, agora, a percepção gnoseológica do autor.20 

A fidelidade doutrinal do poeta parece ter resistido aos cantos de sereia dos 

ideários panteístas, tal como se depreende da sua crítica a Espinosa e aos "erros 

dos filósofos". Contudo, o prolífero autor não deixa de suscitar equívocos, ao 

nível da linguagem transcrita, quando nessa mesma ode equaciona cenários 

prognósticos da evolução dos seres humanos, enquanto partículas integrantes de 

um vasto universo: 

"Hoje és homem; no Céu rico de estrelas, 

amanhã serás astro refulgente; 

e eternos somos com mudadas formas 

entrando muita vez no fundo abismo 

deste Universo, germinal de entes 

tomamos novos corpos e figuras (...) 

Finalmente, parecendo apaziguar algum laivo ou tentação de metempsicose, 

o poeta assegura 

"que há um Reino de paz, 

maior que mil mundos, 

maior que quantos orbes infinitos 

pode idear no mundo a mente humana (...). 21 

Estaremos perante um dos sintomas do ecletismo setecentista em Portugal, 

enunciados por J. Silva Dias, que denunciam uma "opção progressista debaixo da 

máscara retardatária"? íl O facto é que a tese da "transmigração das almas" 

surgira, no quadro filosófico e teológico das Luzes europeias, como uma solução 

20 "Ao mesmo assunto", Poesias de Elpino Duriense, ob. cit., tomo II, pp. 82-3. 
"A Joaquim José Ferreira Gordo, monsenhor da Santa Igreja Patriarcal, sobre os erros dos 

filósofos", Poesias de Elpino Duriense, tomo I, pp. 11-16. 
12 SELVA, J. S. Silva, "O ecletismo em Portugal no século XVIII. Génese e destino de uma 
atitude filosófica", ob. cit., p. 13. 
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metafísica compensatória da nova condição humana descentrada, como sustenta 

Karl Guthke, numa "dialéctica do isolamento e do sentimento de anonimato num 

universo infinitamente populoso". A esta angústia, o Iluminismo patrocina a 

crença em formas de vida superiores, tornando mais tolerável a imperfeição 

humana.23 

Como já vimos, pensadores como Kant, Johann Gottfried Herder ou 

Charles Bonnet, militaram em prol da palingénese interplanetária, a migração das 

almas de mundo em mundo e/ou de estado em estado, exercício contínuo de 

perfectibilidade na via do destino imperial do ser humano, no cúmulo a "cadeia 

dos seres".24 

Um dos mais criativos apóstolos da ideia, Bonnet refinou os argumentos, 

antes expendidos na Contemplation de la Nature, num novo compêndio 

intitulado La Palingénésie philosophique (1769), em que revê toda a Criação, a 

harmonia do Universo e a unicidade proposta por Leibniz. No essencial, o 

naturalista ensaia a conciliação das ideias evolucionárias com os dogmas da 

Ressurreição, de acordo com os princípos fundamentais da religião natural e da 

religião revelada. Neste sentido, Bonnet segue a par e passo, citando, a 

introdução de Leibniz à sua Teodiceia quando observa que 

"não há uma transmigração pela qual a alma deixe inteiramente o seu 

corpo e tome o de outrem. Ela mantém-se ligada a um corpo organizado 

que parte do precendente. Em vez de uma transmigração há uma 

transformação, um envolvimento ou desenvolvimento; enfim, um defluxo 

do corpo dessa alma". 2S 

De acordo com Bonnet, existem numerosas cadeias de seres, provavelmente 

uma para cada mundo, congregando desde o átomo elementar ao anjo, todas 

23 GUTHKE, Karl, ob. cit., p. 213. 
Esta crença está bem explicitada, recordemo-lo, na obra pré-crítica do filósofo de Konigsberg, 

o Tratado do Céu, na qual se afirma que "a perfeição do mundo dos espíritos cresce e progride 
nos planetas da mesma maneira que a perfeição do mundo material, de Mercúrio a Satruno e 
talvez mais além". Cf. KANT, Immanuel, Théorie du Ciel. Paris, Gauthier-Villars, Imprimeur-
Libarire, 1886, p. 246-7 e passim.. 

BONNET, Charles, La Palingénésie philosophique ou idées sur l'état passé et sur l'état 
future des êtres vivants. Munster, Chez Philippe Henry Perrenon, 1770, Parte VII, p. 261. 
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solidárias, por fim, num imenso ser à escala cósmica. Um dia, acederemos aos 

mundos das hierarquias celestes (seres puros) para daí nos alcandorarmos, como 

anjos, a outros mundos, de perfeição em perfeição, adquirindo novos saberes a 

cada momento. 26 

E nesta variante de teodiceia não dogmática que se podem enxertar, de 

novo, os sedimentos da noção mística neoplantónica da "cadeia do ser", que os 

versos de Elpino Duriense parecem reiterar, quando nos promete que "amanhã 

serás astro", "eternos somos com mudadas formas" e "tomamos novas formas e 

figuras". Apesar da magnitude e do potencial de um universo dotado de milhares 

de mundos, o poeta não abdica, no entanto, de optar por um "reino" cujas 

dimensões são impossíveis de ser imaginadas pela mente humana.2 

4.3. Barbosa du Bocage: o impressionista do céu obscuro. 

Houve quem assegurasse que, nos meandros da tumultuosa obra de Elmano 

Sadino, "não se descobrem alusões a conhecimentos científicos, que ele 

inevitavelmente alardearia se os tivesse". Foi uma vez mais a curiosidade 

Idem, Contemplation de la Nature. Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1769, I Parte, pp. 
85-6. Esta noção de transformismo supõe uma filosofia optimista da vida, tematizada na noção 
de "garnde cadeia dos seres", que os dispõe segundo uma hierarquia centrada no homem e 
orientada para a vida do espírito. O transformismo Iiga-se, pois, a uma visão da Natureza dotada 
de uma capacidade de inovação, ao contrário do fixismo e imutabilidade do criacionismo. 
Buffon, que via na Natureza uma degenerescência, a caminho da morte e da extinção, 
manifestou-se contra o providencialismo e antropocentrismo ingénuos, vendo no homem um ser 
que destrói a Natureza e vive à sua custa. O ideal transformismo reencontra-se em Lamarck para 
quem a Natureza é a criadora da novidade. O dealbar do século XIX iria assistir ao lançamento 
das propostas evolucionistas envolvendo a espécie humana. Cf. MALDAMÉ, Jean-Michel, 
"Évolution et Création". Comunicação pessoal, Abril 2002. 
11 Karl Guthke chama a atenção para o facto de que a tese palingenética, definida por Charles 
Bonnet (1720-1793), se coloca num contexto assumidamente teológico, aproximando-se da 
concepção de um universo com afinidades ao desgastado modelo aristotélico-ptolomaico. Cf. 
GUTHKE, Karl, ibidem. Há quem veja no modelo do cientista suiço uma "amplificação 
metafísica visionária da ideia de pré-existência de germes", formados e associados pelo Criador 
e que se desenvolveriam em períodos sucessivos da história da Terra, fruto de condições físicas 
novas. Bonnet fala de "princípio da evolução" para designar esta especulação sobre o progresso 
universal e necessário das formas. Repita-se que o termo palingénese foi tomado dos estóicos 
que o utilizavam para designar o "eterno retorno do mesmo" (palin: de novo; genesis: génese). 
Cf. GAYON, Jean, "Évolutionnisme", in LECOURT, Dominique (dir.), Dictionaire d'histoire 
et philosophie des sciences. Paris, PUF, 1999, p. 390. Para as leituras simbólicas e 
antropológicos da tese, cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT (eds.), "Métampsycose", 
Dictionaire des Symboles, p. 630. 
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heurística de Rómulo de Carvalho, na pele de António Gedeão, quem nos levou a 

verificar essa injusta asserção de Teófilo Braga, um dos biógrafos do poeta das 
98 

margens do Sado. De facto, o nosso teórico positivista omite apressadamente, 

segundo Gedeão, o impacto dos elementos científicos que Bocage (1765-1805) 

adquirira na sua formação juvenil, revertendo-os para um plano secundário ao 

serviço de "uma imaginação que lhe fugia para a galanteria, para os amores 
90 

fáceis, a dissipação". Muita da sua formação e informação didática advém-lhe, 

não só do convívio directo com a cultura francesa, mas da sua prática de tradutor, 

em particular de um quarteto de poemas que o ajudaram a minimizar as agruras 

dos últimos tempos de vida: Os Jardins, do abade Delille; A Agricultura, de 

Rosset; As Plantas, de Castel e o Consórcio das Flores, de Lacroix.30 

É na primeira obra que se revela, por exemplo, o seu contacto com William 

Herschel, um dos grandes nome da astronomia de finais de Setecentos, na 

evocação do génio de Newton: 

"Quem, quem figura os êxtases sublimes 

de alma, que, longe dos terrestres corpos 

segue na imensa esfera as ígneas massas 

distância lhes calcula e mede os vultos 

mútua atracção no moto lhes contempla 

acha, com Herschel, mão sabidos astros 

e farta, e cega enfim de glória tanta 

28 GEDEÃO, António, "O sentimento científico em Bocage", separata da revista Ocidente, vol. 
LXIX, Lisboa, 1965, p. 180. Manuel Maria Barbosa du Bocage, que Inocêncio dá como "um os 
nossos melhores poetas, e depois de Camões o mais popular e celebrado", era oriundo de 
família normanda. Frequentou a Academia Real da Marinha e nessa condição esteve na India e 
em Macau. Os "desregramentos extraviados" da imaginação acabaram por levá-lo aos cárceres 
da Inquisição. Importa referir que a sua "reeducação" foi supervisionada pelos padres do 
Oratório. Reconhece-se que os seus conhecimentos, mesmo elementares, de Matemática, Física 
e Astronomia, ministrados na sua instrução náutica, não deixariam de recuperados nas suas 
composições líricas. Cf. SILVA, Inocêncio da, ob. cit., Lisboa, tomo VI, 1862, p. 45-6. 
!9 Ibidem, p. 183. As referências de António Gedeão das observações produzidas por Teófilo 
Braga são tomadas da edição das Obras Poéticas de Bocage. Porto, Editora Tavares Cardoso & 
Irmão, 8 vols., 1875-1876. 
30 Cf. MOURÃO, Maria Antónia C; NUNES, Maria Fernanda P. (org.) "Introdução", Bocage. 
Antologia poética. Lisboa, Ulisseia, 1985. 
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vai repousar num Deus o pensamento!". 

Gedeão vai mais longe no seu correctivo ao desprezo teofiliano pelo suporte 

científico do poeta sadino, que este sublimou em diferentes momentos da sua 

criação lírica. Lembra que "Bocage entendeu claramente qual era o papel do 

homem de ciência na história do seu tempo" e aponta o exemplo do poema 

evocativo do aeronauta italiano Lunardi como indício dessa convicção: "O sábio 

é cidadão do mundo".32 

De facto, no drama alegórico A Virtude Laureada, representado em 1805, 

ano da morte de Bocage, no Teatro do Salitre, em Lisboa, uma das personagens 

simbólicas é a Ciência que o poeta exalta pelos méritos da verificação 

astronómica: "Eu, que elevo os mortais e os esclareço/que meço a Lua, o Sol, que 

o mundo abranjo (...). 3S 

Até mesmo nos epigramas, um dos géneros que mais popularizou a sua 

obra, Bocage dá o mote para a integração, neste caso, da Astronomia, nos 

objectivos caricaturais, repentistas, da sua verve: 

"Examina-se um planeta 

com telescópio de cá. 

Ver-se-ia a cara de Helena 

Sem telescópio de lá. 34 

E noutro exemplo é Newton quem o inspira: 

"Nariz, nariz e nariz, 

"Os Jardins ou arte de aformosear as paisagens", poema de Mr. Delille, traduzido em verso 
por Bocage, in Poesias coligidas em nova e completa edição, dispostas e anotadas por 
Inocêncio Francisco da Silva, precedidas por um estudo biográfico e literário sobre o poeta, 
escrito por L. A. Rebelo da Silva. Lisboa, A.J.F. Lopes Editor, 1853, tomo V, p.177. A 
investigadora Odette Penha Coelho considera esta tradução a "primeira manifestação do género 
didáctico publicada em língua portuguesa". Cf. "As ideias estético-literárias de José Agostinho 
de Macedo", Revista de História Literária de Portugal. Coimbra, Instituto de Estudos 
Românticos D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, Faculdade de Letras, Universidade de 
Coimbra, 972-1975, vol. IV, p. 167. 

Cf. Obras Poéticas, vol. VIJI, p. 17. O tratamento da feito do aeronauta italiano será analisado 
adiante, em separado. 
33 Cf. Obras Poéticas, vol. IV, p. 119. 
34 Ibidem, vol. Ill, epigrama 68, p. 298. 
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nariz que nunca se acaba, 

nariz que se lhe desaba 

fará o mundo infeliz; 

nariz que Newton não quis 

descrever-lhe a diagonal; 

nariz de massa infernal 

que, se o cálculo não erra, 

posto entre o Sol e a Terra 

faria eclipse total. 3S 

Ao crítico Jacinto do Prado Coelho, que se esmerou em equacionar os 

grandes temas bocagianos, incluindo o simbolismo da Noite, lugar-comum do 

Pré-Romatismo, não despertou especial interesse, tal como em Teófilo Braga, a 

informação científica de Bocage. Ressalva a sua "visão impressionista ou 

mitificante" e o "uso da imaginação para desvelar o mundo oculto, metafísico e 

subterrâneo". Aliás, ao revisitar o elenco temático greco-latino, os novos 

árcades recuperam também a condição hierofânica da Noite, filho da Caos e mãe 

do Céu ou Ouranos, e da Terra. 37 A noite é assim vista como um véu que 

percorre o céu e o envolve, numa peregrinação e "descoberta sob os impulsos 

convergentes da escola inglesa, de Ossian e Gessner, e o sentimento da 

Natureza", lembra Maria Helena Esteves.38 

Ibidem, epigrama 82, p. 302. 
,6 COELHO, Jacinto do Prado, "Bocage: a vocação do obscuro", O Tempo e o Modo, Lisboa, 
Dezembro, 1965, p. 1188. Outro crítico, João Mendes, afina pelo diapasão da "obsessão 
nocturna" das representações e alegorias bocagianas, propondo associar o seu perfil às 
classificações do regime nocturno das imagens em Gilbert Durand. Cf. "Bocage: o pré-
romântico", Brotéria, vol. LXXXI, n° 5, Novembro 1965, p. 503. De S. João da Cruz a Novalis 
e outros pré-românticos "a noite é símbolo do inconsciente". Cf. As Estruturas Antropológicas 
do Imaginário. Lisboa, Editorial Presença, 1989, em especial o cap. JJ. 
37 Cf. verbete "Nuit", in CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain, ob. cit., p. 681-2. 

Cf. "Poesia da noite no lirismo português II..., ob.cit., pp. 143-4. O poeta Novalis, expressão 
maior, ainda que de vida breve, da corrente romântica alemã, exprimiu bem nos seus Hinos à 
noite a atmosfera indizível do firmamento negro: "Ferveur des nuits, sommeil sacré... sainte, 
ineffable, mystérieuse nuit...Plus divins que les étoiles scintillantes, nous semblent les yeux 
infinits que la Nuit a ouverts en nous. Leur regard porte bien au-delà des astres...emplissent 
d'une volupté indicible l'espace qui est au dessus de l'espace". Cf. JALLET, Gilles, Novalis, 
Poètes d'aujourd'hui. Paris, Seghers, 1990 
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O exame de vários fragmentos da vasta obra poética bocagiana revela-nos 

imagens prismáticas que corresponderão a diferentes momentos ou estados da 

sua consciência individual e da percepção do mundo no autor. Todos esses 

excertos, porém, contêm ou sugerem imagens do inefável além-Terra, associada 

à massiva invocação sidérea que percorre a sua lírica. Poder-se-ia parafrasear 

Jean-Michel Maldamé, dizendo que ao exaltar o céu o poeta abre o espaço "à 

alteridade e ao reconhecimento da diferença".39 

Na estrofe do soneto 306, "Adeus oh mundo! Oh Natureza! Oh Nada" lê 

Teófilo Braga uma "reminiscência búdica", adequada ao derradeiro período da 

doença, quando "adopta a vaga noção do Nirvana, porventura adquirida quando 

viajou na índia e na China". 40 Noutra instância epistolar, deparamos com um 

Bocage ímpio e desafiador, interrogar-se se "seria a Deus possível/fazer do nada 

a matéria/e que enormes globos voem/pela região etérea ?" 41 Por fim, como que 

reconciliado com a ordem surpreendente da criação e o maravilhoso do universo, 

o novo árcade converge para um deísmo que nomeia Deus como "alto, impassivo 

Numen", o supremo arquitecto, "criador porque não há relógio em relojoeiro, 

mas indiferente ao que se passa na Terra", negando os céus e o inferno 

metafísicos. 42 

As alusões ao firmamento e, no fundo, à ordem newtoniana do mundo, 

espelham-se na produção bocagiana, traduzida ou original. Inspirado pelo poema 

A Religião, de Racine, o poeta despe a sua faceta dissoluta e rebelde e disserta 

sobre a existência de Deus, reconverso na sua sinuosa trajectória espiritual a um 

teísmo mais conforme aos preceitos da teologia natural: 

"O Deus, a quem se deve a nossa crença, 

respondei, mar e céu, respondei, ó terra, 

astros, mundos brilhantes 

39 MALDAMÉ, Jean-Michel, "L'entrée du Christ dans la gloire", in VIGNE, Alexandre (dir.), 
Dieu, l'Église et les Extraterrestres, Question de # 22. Paris, Albin Michel, 2000, p. 53. 
40 BRAGA, Teófio, Bocage, sua vida e época literária. Porto, Imprensa Portuguesa Editora, 
1876, p. 232. 
41 BOCAGE, "A voz da Razão", Colecção de epístolas eróticas e filosóficas. Paris, J. P. 
Aillaud, 1834, p. 24. 
42 Cf. "Epístola a Marília", apud DIAS, Augusto Costa, "Bocage - grande figura do 
Iluminismo", Seara Nova, n° 1443, Lisboa, Janeiro 1966, pp. 22-25. 
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que mão vos espergiu, vos tem suspensos 

na etérea imensidade ? 43 

O mesmo mote, caro à fisio-teologia, renova-se num dos seus sonetos 

morais e devotos: 

"Os milhões de áureos lustres coruscantes 

que estão da azul abóbada pendendo: 

o sol, e a que ilumina o trono horrendo 

Dessa, que anima os ávidos amantes (...). ** 

Este apego aos astros noctívagos não será estranho às preferências literárias 

paternas em casa do estro sadino, que decorrem da já certificada influência 

directa de Edward Young e dos seus Night Thoughts, um dos "livros de 

cabeceira" dos europeus, e a quem o nosso país se rendera, em versão traduzida, 

desde 1782, como atesta Maria Helena Esteves. 45 

4. 4. Luís Rafei Soyé: a "ordem do Universo" aplicada aos humanos. 

Filho de pais estrangeiros, de quem Inocêncio afirma não ter garantido "a 

que nação pertencessem", um discreto Luís Soyé (1760-1828) subscreveu, de 

entre outras composições celebratórias, a pretexto de nascimentos e bodas 

" BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du, "A existência de Deus", in Poesias..., tomo II, p. 58. 
44 MOURÃO, Maria Antónia C. Bocage; NUNES, Maria Fernanda P. (org.), "A existência de 
Deus provada pelas obras da Criação", ob. cit., p. 93. 

ESTEVES, Maria Helena de Almeida, "Poesia da noite no lirismo português II - a Noite na 
poesia pré-romântica", separata do Boletim de Filologia, Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, 
1955, pp. 128-130. Há, por outro lado, indicações que sugerem a leitura de Night Thoughts pelo 
pai de Bocage, o jurista José Luís Soares de Barbosa. Cf. verbete "Bocage", in Portugal -
Dicionário Histórico..., Lisboa, João Romano Torres Editor, vol. II, 1904-1915. Como se sabe, 
a obra é um fervoroso hino ao firmamento e à divindade. O universo de Young é tributário de 
Derham, de quem já conhecemos a extensão ideológica entre nós, rendendo loas a Newton e 
imaginando a existência de seres extraterrestres, fisicamente indefinidos, mas essencialmente 
espirituais. Cf. GUTHKE, Karl, ob. cit., pp. 223-6. 
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aristocráticas, um poema elegíaco sobre a morte de D. José. Tal epicédio, uma 

das disciplinas recorrentes na lira setecentista da estética neo-clássica e pré-

romântica- "o primeiro do seu género que se imprimiu em Portugal", assegura o 

consagrado bibliógrafo - propôs-se imortalizar, em 12 cantos, na obra Noites 

Josefinas de Mirtilo, a governação absolutista iluminada do soberano, "infante 

do Brasil". 47 

Em quartetos hendecassilábicos, o longo poema transporta-nos, num dado 

momento, ao espaço além-Terra, onde os feitos e preceitos josefinos são 

encenados e integrados numa "space opera", alegoria da corte terrestre e da 

organização do poder político em geral. No panteão celeste, entre personificações 

mitológicas de ressonâncias camoneanas, o monarca absoluto é equiparado ao 

centro solar, atractor de um firmamento povoado de astros. Como Zeus/Júpiter, 

preside à descrição interminável das suas virtudes majestáticas, intercaladas de 

uma pletora de elementos e episódios demonstrativos da excelência inovadora da 

centúria das "Luzes". Recurso alegórico, de reminiscências barrocas, como 

SILVA, Inocêncio da, ob. cit., 1860, tomo V, p. 316-7. Inocêncio, que se confessa leitor de 
Soyé desde a infância, não subscreve a tese da ascendência alemã do poeta, que ele dá como 
nascido em Madrid. Presume-se que, em Lisboa, onde chegou criança, fora entregue aos 
cuidados do conde de Rio Maior e terá professado a regra franciscana antes de seguir estudos 
maiores na Universidade de Coimbra. Saiu para França incumbido de adquirir livros para a 
Biblioteca Pública de Lisboa, acabando por fixar-se em Paris como livreiro. Diz-se que 
Napoleão se mostrou agradado com alguns versos que Soyé lhe dedicara, mas o Rio de Janeiro 
acabou por ser o destino final deste autor, que ali faleceu, só e paralítico. É interessante referir 
que um Carlos Manuel Soyé é referido pela Marquesa de Alorna, como tendo sido o editor das 
suas Obras Poéticas e auxiliar dela na "inteligência de alguns nomes e palavras menos vulgares 
em anotações ao poema Recreações Botânicas, adiante analisado. Cf. Cap. IV, 4.4. infra. 

SOYÉ, Luís Rafael, Noites Josefinas de Mirtilo sobre a infausta morte do Sereníssimo Senhor 
D. José, príncipe do Brasil, dedicadas ao consternado povo lusitano. Lisboa, Régia Oficina 
Tipográfica, 1790. 

Jean-Michel Angebert lembra os "místicos do Sol" que ornaram a sua majestade e poder com 
a divisa do "Sol Invictus!", a exclamação dos adoradores de Mitra, em louvor do astro-rei, como 
antes deles o fizeram Aquenaton, com Ra, emanação do Inominado, o zoroastrismo iraniano 
com Ormuzd, além de Alexandre, o Grande, Juliano, o Apóstata, Frederico II, Napoleão, Hitler 
e o "Sol Negro", Mao-Tse-Tung e o Sol Vermelho". Este autor vê na eleição solar a presença do 
heliocentrismo antigo que intuirá já, antes de Copérnico, a sujeição dos planetas enquanto 
"partículas retiradas do Sol". Para Engebert, "o Sol, emanação dissimulada do Logos divino, 
condensa as forças inorgânicas e as energias imensas contidas no cosmos", alvo do trabalho 
obsessivo de alquimistas e magos. Cf. ANGEBERT, Jean-Michel, Les Mystiques du Soleil. 
Paris, Robert Laffont, 1971, pp. 13-14. Recorde-se que o simbolismo solar se tem prestado a 
inúmeras leituras, sendo a mais linear a sua identificação, no imaginário cosmogónico de muitas 
culturas e civilizações, como manifestação de divindade e epifania ouraniana. A sua 
centralidade, por analogia, remete para a noção e função real e imperial, propiciadora de 
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vimos, repetidas vezes inscrito na retórica da dignidade majestática e sacerdotal, 

o simbolismo solar sobeja nas orações de eventos faustosos e congratulatórios, 

no teatro religioso e político de Setecentos. A superioridade do Sol perante o 

séquito planetário é frequentemente posta em evidência na literatura religiosa que 

coopta essa sugestão imagética, em que as estrelas são como uma espécie de 

"gambiarras" celestes ao serviço de um feérico e ostentatório espectáculo terreno 

in perpertuam rei memoriam. 

"Criou Deus esses grandes planetas, o Sol e a Lua; formou juntamente 

essas estrelas brilhantes que são esclarecidas tochas do Firmamento e, se 

bem que na formação e criação dos astros procedeu com tão boa ordem, 

que para livrar de confusões fez a uns inferiores e superiores a outros, 

contudo eu reparo que o superior de todos viesse a ser o Sol por eleição de 

Deus, porque Deus o elegeu primaz entre a esferas. E pois porque só ao 

Sol e não a algum dos mais astros confere Deus esta dignidade? 49 

Maria Helena Esteves destaca, nesta ambiência de celebração olímpica, o 

peculiar canto ou "noite" IX, "a mais curiosa e melhor acabada", que serve os 

intuitos de Luís Soyé na sobrevalorização do tempo histórico de D. José e do seu 

projecto despótico. São evocadas, dessa forma, ao longo de dezenas de estrofes, 

"as recentes descobertas científicas que permitem olhar sem receio todas as 

manifestações naturais", e nelas não faltam Newton, Franklin, o novo telescópio 

com o sistema de ângulos reflexos, os balões aerostatos.50 

Livre das nuvens da discórdia, o céu revela aos homens um firmamento 

limpo onde cintilam estrelas prateadas. É nesse cenário/mundo, onde impera a 

ordem, a paz e a harmonia, que os "desiguais, reluzentes globos, vão brilhando", 

todos eles sujeitos e submissos à soberania do centro: 

benesses aos seus dependentes, de que a figura do Rei-Sol é a sua concretização no quadro do 
absolutismo iluminado europeu. Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain, ob. cit., pp. 
891-6. 

Cf. CONCEIÇÃO, Frei Ambrósio da, Sermão em acção de graças a Nossa Senhora dos 
Poderes pela exaltação do Sereníssimo Senhor D. José ao trono da Sé de Braga. Lisboa, 
Oficina de Miguel Rodrigues, 1739, pp. 11-12. 
50 ESTEVES, Maria Helena de Almeida, ob. cit., pp. 132-3. 
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"Esses erguidos corpos luminosos, 

de que sempre nos vemos rodeados, 

em desiguais porções distribuídos 

arremedam dos homens os estados. 

Uns chamam-se entre nós estrelas fixas, 

de que os Reis vivas cópias ser deviam; 

tem própria luz, que liberais derramam 

e jamais dos seus tronos se desviam. 

Cada um destes, que Sóis chamar devemos, 

tem em torno de si número certo 

de outros astros escuros, que iluminam 

a uns de longe a outros de mais perto". 51 

Luís Soyé, recuperando o clássico aforismo hermético de que "o que está 

em baixo é igual ao que está em cima",52 tende a exemplificar as analogias entre 

o macrocosmos celeste e o microcosmos político: o "imenso vácuo imensurável" 

está coalhado de estrelas e de planetas, tal como de vassalos e de reis estão 

repletos os povos do nosso astro: 

"As luzentes estrelas desde o centro 

dos seus extensos, sólidos sistemas, 

influindo nos astros, que as rodeiam, 

as distâncias aclaram mais extremas. 

Os planetas em prémio da clareza, 

E atracção que recebem sem mudança, 

Cada um reconhecido o mais que pode 

Ao seio benfeitor grato se lança. " 

51 Cf. SOYÉ, Luís Rafael, Noites Josefinas, "Noite IX", p. 155. 
52 Sobre a recepção da tradição de Hermes Trismegisto, em especial no Renascimento europeu, 
cf.YATES, Frances A., Giordano Bruno e a tradição hermética. São Paulo, Cultrix, 1987, em 
especial os capítulos I e III. 
53 Cf. SOYÉ, Luís Rafael, ob. cit., p. 156 
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A referência à atracção e repulsão universais entre sóis e planetas é patente 

neste excerto e, com ela, a prova do sossego e paz ditosa que "entre os astros 

domina noite e dia", por força do domínio exercido pelos "sistemas" em "cujos 

centros" se situam os "escolhidos reis". Estes, são como que "estrelas radiantes" 

que devem prover sempre a luz; como "sóis" que atraem "benignos os seus 

astros" e sobre eles derramam o "vital calor".54 

E o fomento da cultura e da indústria, "os meios de prazer e de ventura" que 

Soyé acautela, aqui, em mais que um momento, numa sintoma com as tendências 

optimistas das "luzes". Sugere e compara a desejada repartição de poderes, de 

regência, tal como as estrelas procedem com alguns planetas a quem concedem o 

controlo dos seus satélites, todavia considerando a prioridade da influências das 

estrelas sobre os seus planetas. O autor alude, repetidas vezes, ao entendimento 

entre os "globos luzentes que giram nos imensos espaços", sem as "negras 

sementes da discórdia e da intriga" os afectem. Se a "paz ditosa entre os astros 

sempre habita" é porque entre eles está ausente a ambição. Sem disputas, cada 

estrela "derrama com prazer e doce alegria" a luz no seu sistema.55 

O nosso sistema solar é apontado como exemplo de equilíbrio, nos seus 

limites territoriais, por comparação com as dimensões mais vastas de outros sóis, 

em consonância com as informações cosmográficas da época. Ao advertir os reis 

para as consequências das suas desmesuradas ambições, o poeta usa, como termo 

comparativo, as magnitudes das mais notórias estrelas do hemisfério norte. : 

"Com seus sete planetas progressivos, 

e com seus dez satélites contente, 

e satisfeita brilha a nossa estrela 

de vassalos não quer número ingente. 

Por ser de Sírio o mundo mais extenso 

nunca Procion se viu menos brilhante: 

Aldebaran sem mágoas de Canópo 

Ibidem, p. 156. 
Ibidem, p. 158. 
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Vê a corte maior, mais cintilante". 

Luís Soyé incentiva a imitar a "candura dos planetas, como meio de 

preservar a paz entre os estados. Essa "lição com que os céus ao mundo ensinam" 

teria sido também assimilada e aplicada por "José Augusto, Príncipe dos Lusos". 

Sugere-se mesmo que "à sua (de D. José) compreensão não escapavam esses 

globos que os orbes iluminam", o que equivale por dizer que o monarca 

apreciaria olhar o firmamento. Projecção tão só poética ou transcrição de uma 

vocação, nada impediria D. José de olhar pelo telescópio. Relembre-se o seu 

empenho na frequência de algumas das aulas do curso de Física Experimental, 

em 1752. 57 Afinal, a criação do Observatório Astronómico de Coimbra havia 

sido deliberada no seu reinado, no âmbito da reforma universitária pombalina. 

Tal curiosidade real poderá ter sido efectiva quando 

"viu pela reflexão ( o telescópio ) com que dos astros 

calculava os constantes movimentos, 

que da atracção e repulsão provinha 

o equilíbrio em que giram luculentos". ss 

Ficitício ou não, de facto o poeta reitera que "das suas sempre lúcidas 

ideias, que entre os mais dotes do alto Céu lhe veio", o soberano compreendeu 

"que o Amor a par do Ódio só do reino moral eram agentes", ambos capazes de 

"reger as gentes". ~ E nesta contínua negociação dialéctica entre o exemplo do 

macro espaço do cosmos e a micro escala terrestre que Soyé elabora uma conduta 

moralmente aceitável para um governo de e para os humanos. 

Na enumeração dessa relação harmónica dos corpos celestes, em que "cada 

qual gira manso e sossegado", como argumento fulcral da sua tese, o autor acaba 

por refractar a imagem das noções e avanços astronómicos da época, 

56 Ibidem, pp. 158-9. 
57 Cf. Cap. 3.9., supra. 
58 Ibidem, pp. 160-1. O vocábulo "luculento", do latim luculentu, reporta-se a "luzente, brilhante, 
esplêndido". Cf. Dicionário da Língua Portuguesa. Porto, Porto Editora, 8a edição, p. 1023. 
59 Ibidem, p. 161 
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nomeadamente com o papel eminente que William Herschel, descobridor de 

Urano, desempenha na ciência epocal. 

"Herschel sua órbita não deixa, 

porque Vénus mais perto ao Sol circule, 

nem Marte se embravece por Mercúrio: 

não verão que Saturno a algum emule. 

E se destas estrelas destinadas 

Para aclarar os astros apagados, 

Alguma se extinguisse, seus planetas 

ficariam de toda a luz privados." 60 

Nestas Noites Josefinas, o autor madrileno não se restringe ao discurso 

laudatório; antes, revive um percurso de saberes temporais já esgotados: do erro 

de Ptolomeu, logo superado por aquele "que veio da Prússia, Copérnico, que 

rasgou enfim de todo da ignorância fatal mais esta venda". Claramente, aceita 

que nos movemos em redor do Sol, reconhece os inovadores que se seguiram, 

bem como outros viajantes regulares no espaço próximo, postos a descoberto 

pelas lentes telescópicas: 

"Enfim, sabemos que nos leva a Terra 

em torno do abrasado Sol brilhante: 

elíptico fez Kepler nosso rumo, 

Newton dele nos deu prova bastante. 

Já vemos sem receio o vagaroso 

Astro que a cauda ante o seu Sol desdobra: 

E o ígneo meteoro, que da noite 

Corre entre as sombras qual acesa cobra. 

Ibidem, p. 159. De referir que o planeta Urano, descoberto por Herschel em 1781, foi 
crismado de "Georgium Sidus", ou "planeta Georgiano", em honra do patrono do astrónomo, o 
infame (para os americanos) rei Jorge III, de Inglaterra; outros chamaram-lhe "Herschel". O 
nome "Uranus" foi inicialmente proposto por Johann Bode, em conformidade com as restantes 
designações planetárias, a partir da mitologia clássica, mas só foi consagrado a partir de 1850. 
Cf. DARLING, David, The Extraterrestrial Encyclopedia. An Alphabetical Reference to all Life 
in the Universe.New York, Three River Press, 2000, p. 437-8. 
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Os ângulos reflexos e incidentes 

Da luz tem sido tanto combinados, 

Que o telescópio achou mais um planeta 

Nos espaços talvez nunca sonhados". 61 

Euclides e Lineu entram igualmente na lista de referências desta evocação 

lutuosa, mas que não deixa omissa a intencional alusão aos faustos da Mãe-

Natureza, ajustada ao didactismo que motivou Bocage e outros cultores, que 

referiremos. "Aprendi primeiro a conhecer-me no código da sábia Natureza" -

confessa Luís Soyé. Daí, reconhece, "de Newton e Leibniz as descobertas nas 

luzidias asas me elevaram dos astros a observar os movimentos e as leis que 

sempre firmes observaram". 62 

Aparte o seu valor relativo, enquanto obra lírica, parece-nos que este 

epidécio vai além da memória de D. José e partilha, de algum modo, as cores do 

sensismo e do "filosofismo" que marcam, na opinião de J. Silva Dias, as décadas 

terminais do século iluminado português. 63 A "noite" DC acaba por ser um 

cântico exaltante da experiência e da curiosidade científicas, da revelação do 

infinitamente grande ao infinitamente pequeno. Tal obsessão empírica, aplicada 

às ciências da natureza, não impede que o texto ostente, em paralelo, uma 

componente onírica que, no entendimento de Manuel Antunes, imprime um 

perfil marcadamente utópico ao século das Luzes.64 

Obra de final do século, As noites Josefinas de Mirtilo ( a cor azul escuro 

que tinge o firmamento nocturno ?), assumiriam o naturalismo integral, típico das 

Luzes, nas palavras de Manuel Antunes: o exemplarismo dos corpos celestes 

mostra que Luís Soyé aprecia a ordem do Universo. Cultor de uma "ciência da 

ordem natural", propõe a sua aplicabilidade aos negócios políticos humanos, na 

tão decantada aliança entre humanismo e natureza a que os diferentes mentores 

dos Iluminismos europeus- "dos filósofos e homens da ciência, aos deístas e 

61 SOYÉ, Luís Rafael, ob. cit., p. 184-5. 
62 Ibidem, p. 234. 
63 DIAS, J. Silva, O ecletismo em Portugal no século XVIII..., p. 20. 
64 ANTUNES, Manuel, ob. cit., p. 928. 
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ortodoxos, poetas e ensaístas populares", de Buffon a Bonnet, de Kant a Pope, 

Diderot e Herder - aderem, de uma forma nunca tão vincada como nesta 

conjuntura.65 

4. 5. Alcipe/Marquesa de Alorna, transmigrante "feliz, de estrela em 

estrela". 

Aquela que se notabilizou, na nomenclatura da poesia pré-romântica 

portuguesa, com o cognome árcade de Alcipe, é responsável por uma obra lírica 

própria de "um espírito aberto a todas as influências da cultura do tempo: 

horaciana, filosófica, finalmente romântica", ajuiza Hernâni Cidade. 66 

Intérprete da vertente filosófico-científica da poesia didascálica, Leonor de 

Almeida (1750- 1839), a futura "Stael Portuguesa", com aplauso de Herculano, 

foi configurando o seu "álacre optimismo confiante das Luzes" 67, adestrando o 

seu verbo na "emoção de ver a Natureza em profundidade" no cativeiro do 

Convento de Cheias, sua improvisada e enciclopédica academia. 68 

De facto, a clausura física não correspondeu ao sequestro espiritual de 

Acipe: do convívio presencial com a ortodoxia árcade e outros espíritos mais 

Pairando sobre essa espécie de concordismo entre diferentes sensibilidades que o admitem, a 
figura de Newton acaba, como salienta Norman Hampson, por inaugurar "uma nova atitude que 
se foi impondo pela Europa: a crença num princípio benfazejo entre o homem e a ordem divina 
que o envolvia. A esta metafísica aderiram católicos, protestantes, deístas, newtonianos e anti-
newtonianos, de Voltaire a Pluche". Cf. HAMPSON, Norman, Histoire de la pensée 
européenne..., p. 65. 

Cf. Lições de Cultura e Literatura Portuguesas, p. 411. 
17 Cf. CIDADE, Hernâni, apud FERREIRA, Maria Ema Tarracha, Textos Literários. Séculos 
XVIII-XIX. Lisboa, Aster, 1966, p. 810. 

Leonor de Almeida Lorena e Lencastre, 4a marquesa de Alorna, neta por parte da mãe dos 
marqueses de Távora, executados pela justiça de Pombal a pretexto da conspiração contra D. 
José, permaneceu enclausurada no Convento de Cheias durante 19 anos. Liberta em 1777, 
deposou o Conde de Oeynhausen, nobre alemão ao serviço da reorganização do exército 
português. As funções diplomáticas do marido, através de Espanha, França, Alemanha e na 
corte de Viena, proporcionaram-lhe relações pessoais com vultos da cultura da época, como 
Madame Stael, o poeta Delille. Com a viuvez, desdobrou-se em tradutora de Horácio, Pope e 
Lamartine, e animadora cultural, fomentando debate em torno das nova correntes literárias e 
ideias políticas. Cf. verbete "Marquesa de Alorna", in Portugal - Dicionário Histórico.... A 
poesia da autora, postumamente reunida por diligência das filhas, está reunida nos seis volumes 
das Obras Poéticas da Marquesa de Alorna (1844). Para a bibliografia cf. SILVA, Inocêncio 
da, ob. cit., Lisboa, 1860, tomo V, pp, 177-8. 
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inquietos, como Verney ou Teodoro de Almeida, a outras companhias em forma 

de livro, como sejam Pope, Buffon, Diderot, Voltaire, Wolf, entre outros.69 Com 

estes luminares da audácia filosófica, concorrem as vozes das literaturas do Norte 

europeu - Delille, Goethe, Young, Ossian, Thomson, e outros - que a levam a 

"uma consciente aproximação à Noite" e aos mistérios dos céus. 70 Um colégio 

de eleitos, alguns cordatos, outros indomados. Poucas claustros conventuais terão 

albergado, à época, tamanho convénio de heterodoxos: "resiste aos avisos de 

todos" - esclarece-nos Hernâni Cidade - e advoga as teses heliocêntricas e 

newtonianas, ainda incómodas para a mundividência religiosa mais obstinada, no 

terceiro quartel do século XVIII português: 

"Defende contra o confessor a teoria copernicana, como defende Newton 

e outros herejes, que a comoviam por sua absorvida atenção aos mistérios 

da Natureza. Chega a proclamar num rasgo de maior audácia que, em 

matéria científica, vale mais o dito de um sábio hereje do que um de um 

santo ignorante". 71 

A prova da sua opção cosmológica pelo modelo científico de referência 

setecentista está documentada num expressivo compromisso pessoal: 

"Nas leis que dos céus rege o movimento 

contemplativa, absorta meditava 

em seus largos e lúcidos desertos 

Newton meu pensamento e olhos guiava". n 

CIDADE, Hernâni, ob. cit., p. 425. Da contínua auto-aprendizagem a que se devotara, diz 
Jacinto do Prado Coelho que "já no convento adquirira uma cultura moderna, que as viagens 
ampliaram. Na sua obra há laivos de filosofismo, entusiasmo pelo progresso da razão científica 
e o gosto pelas ciências naturais". Cf. Dicionário de Literatura. Porto, Livraria Figueirinhas, 
1978, tomo I, pp. 40-1. 
70 ESTEVES, Maria Helena de Almeida, "Poesia da noite no lirismo português...", ob. cit., pp. 
142-3. 
71 CIDADE, Hernâni, ob. cit., p. 426. 
2 ALORNA; Marquesa de, "Epístola a Lord Byron imitada da II Meditação d'Alphonse de 

Lamartine", in Obras Poéticas de D. Leonor d'Almeida Portugal Lorena e lœncastre, Marquesa 
de Alorna, Condessa d'Assumar e d'Oeynhausen, conhecida entre os poetas portugueses pelo 
nome de Alcipe. Lisboa, 1750-1839, tomo IV, p. 245. 
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O constrangimento da cela conventual não foi bastante para privar a poetisa 

dos golpes de asa para o voo do espírito. São múltiplas as expressões do seu 

enamoramento pela Natureza e pelos espaços celestes, pelos astros que habitam a 

noite sem limites. Num dos primeiros sonetos, titulado "Estando presa em 

Cheias", o "escuro céu cravado de diamantes" é alvo dos seus "suspiros 

anelantes"; busca "o reflexo dos astros cintilantes" e pede ao "Autor de tudo" 

que, se a quiser soltar, lhe envie Astrea, em vez de Mercúrio ou Hércules.73 

Ora, Astrea é identificada, na cosmologia esotérica, como sendo "um dos 

Sete pares de Elohim que servem o sistema de mundos", entidade que o poeta 

Virgílio descreve como a "Deusa da Justiça e da Pureza", ou como a define 

Elisabeth Clare Prophet, a "Mãe estrelada" ou "cintilante como estrela", 

designação igualmente atribuída, ainda segundo Virgílio, à constelação da 

Virgem. O sedimento do fundo clássico da sua poética emerge nesta petição 

pela liberdade endossada ao firmamento esfíngico. 

Ao invés, numa outra composição, na ode "Imitada de Herder", dedicada a 

"Deus", refulge o filão germânico bem ostensivo em Alcipe. Nesse trecho, 

reencontramos um dos topoi mais intensa e repetidamente invocado nos autores 

que vimos revisitando e que a poetisa não deixa de glosar: a "cadeia do ser". É a 

esse Deus, o "único Ser que os orbes senhoreia" e que "já existia muito antes de 

Orionte (a constelação de Orion) e a cujos olhos são "meros argueiros 

cintilantes", desvanecidos por "um simples sopro" Dele, que a autora interroga, 

supensa e maravilhada por tanta imensidade.75 

E o espaço pontuado de luzes sem fim que ela perscruta da janela celular, 

questionando a natureza dos astros que o habitam, buscando razões convincentes 

73 Ibidem, tomo I, p. 11. 
74 PROPHET, Elisabeth Clare; PROPHET, Mark, L., Saint Germain on Alchemy: For the Adept 
in the Aquarian Age. Livingston, Montana, Summit University press, 2a edition, 1986, p. 400. 
Alguns dos antigos mitos descrevem Astrea como tendo sido a última das deusas a ficar na 
Terra, após todas as outras terem abandonado o planeta. Ainda segundo a mitologia teosófica, 
Astrea é o complemento de Pureza, ambos Elohim do quarto raio ( o raio branco), protectora 
devotada dos descendentes da Mãe contra tudo quanto se oponha ao cumprimento do plano 
divino. Astrea personifica também o conceito hindu de Kali, a "aniquiladora de demónios". 
Alcipe parece conviver pacificamente com os fundos religiosos heterodoxos. Cf. WALKER, 
Barbara, G., Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets. New York, Harper Collins 
Publishers, 1983, pp. 70-1. 
75 ALORNA, Marquesa de, "Ode imitada de Herder", ibidem, pp. 271-2. 
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que se confundem com a finalidade da sua própria existência, no que se tornará 

uma das impetrações mais resistentes da poetisa e da mulher: 

"Vós quem sois ? vós, ó mundos chamejantes ? 

Talvez apenas átomos que ondeam, 

que vagam pelo sangue escandecido 

deste Universo que outros mil rodeiam: 

que em lúdicas contendas lá distantes 

se disputam no espaço desmedido, 

bem como seu destino completando 

tendo mil sensações imperceptíveis, 

exércitos de mundos invisíveis 

nas minhas próprias veias vão lutando". 

Se a homologia entre planetas e átomos em movimento é um imagem já de 

si sugestiva, a corajosa ideia de múltiplos sistemas solares, idênticos ao nosso, 

pode ser inferida desta passagem da ode. Interrogamo-nos se Alcipe, nesta data 

reclusa, não teria tido acesso à intuição revolucionária de Kant, em 1755, que 

identificava as nebulosas com outros tantos "universos-ilha", similares à Via 

Láctea. Sintoniza-se, contudo, esta representação dos mundos e sóis activos, em 

Leonor de Almeida, com a percepção inédita de um universo dinâmico e 

mutante, que foi irrompendo entre os filósofos naturalistas no decurso da 

segunda metada do século XVIII, contra o determinismo estático e 

providencialista dos seus predecessores, como lembra Norman Hampson.77 

"Onde estou eu? - questiona-se a autora - esmagada pelo céu imenso. De 

novo interpela o Ser Supremo solicitando-a a explicar-lhe os mistérios da 

criação: 

O tu, de quem um simples pensamento 

76 Ibidem, p. 272. 
Cf. Le Siècle des Lumières, p. 74. Esta nova atitude, no quadro das Luzes europeias, sublinha 

a complexidade da vida, a existência de anomalias na natureza e a sua transformação a longo 
prazo. É neste contexto que podemos situar obras como a Interpretação da Natureza (1754), de 
Diderot, Diálogos sobre a Religião Natural ( 1779), de David Hume ou ainda o Sistema da 
Natureza (1770), de Holbach. 
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que transborda dos próprios resplendores, 

daplenidão dos orbes é o portento, 

tu me ensina com que arte assim prendeste 

osfusis da cadeia interminável 

que liga o térreo ser ao ser celeste. 

Dessa Árvore da Vida formidável 

o cima chega onde cessa o espaço, 

e as raízes, afoitas profundando, 

vão mais longe que angélicas ideias: 

diz quem a plantou, diz qual o braço, 

constantemente as folhas renovando 

lhe infunde a seiva pelas largas veias ?". 78 

Essa cumplicidade cósmica, tecida num secreto enlace entre os organismos 

mais simples aos mais complexos, é toda ela gerida em nome do Criador. Mas a 

integração da essência de Alcipe no todo cósmico assume uma pristina clareza 

num momento de fragilidade física. Expectante, sonha peregrinar, de "estrela em 

estrela", depois de deixar este mundo. Não nos parece de todo equívoco esse 

passo tão ansiado pela autora. Terá ela partilhado, convictamente, o ideário da 

metempsicose ? Ou a hermenêutica satisfaz-se ao 1er nesse almejo um excesso de 

arrebatamento lírico ou "desvio" decorrente do seu estado clínico ? 

"Em doce paz, sem susto de perdê-la 

há-de enfim ao Supremo Bem ligar-se; 

e da maior delícia iráfartar-se 

transmigrando/e/iz de estrela em estrela". 79 

Sabemos que o culto da Natureza fez lei na estética do didactismo filosófico 

ou científico, cultuado por uma geração apostada em absorver todas as cores e 

78 Cf. ALORNA, Marquesa de, ibidem, p. 272. O termo "fusis" remete para o latim fusu, fuso, 
que aqui indiciará, simbolicamente, os filamentos ou fios que sustentam as diferentes categorias 
de seres possíveis no universo. 
19 Idem, "Soneto ( no dia 24 de Julho de 1834) estando muito doente", in Obras Poéticas..., 
tomo II, p. 187. 
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gostos que o mundo faculta. A Epístola a Godofredo revela em Alcipe "o 

entusiasmo pelas ciências da Natureza, considerada esta o admirável espectáculo 

das coisas", exemplo acabado de "impregnação da literatura de imaginação pelo 

espírito científico".81 Fácil é detectar uma primeira pista de Newton, no tocante à 

Optica e numa estância que exulta com as possibilidades e o significado da luz, 

cuja hipótese newtoniana a autora adopta, e em que o elo entre a terra e o céu se 

repõe, de novo, na imagética da autora: 

"Que teatro tão belo a luz présenta! 

pela visão e a luz e os céus galgamos 

em relação nos pomos com as estrelas 

que deleitosas sensações na terra 
p i 

esta visão e luz nos participa." 

Noutra Epístola, será a fatal atracção do génio inglês, inscrita num elogio às 

leis da Ciência, extensivo ao esforço de outros teorizadores, após a denúncia da 

presunção humana em considerar apenas a sua espécie: 

"Mas dentre este carácter tão mesquinho 

surge o Sábio, com os Deuses competindo, 

traça nos céus aos astros um caminho, 

calcula o espaço, mundos mil medindo. 

Tudo toma celeste natureza; 

a mente então nas causas se exercita; 

sabe o que atrai um astro, porque pesa, 

por que razão a Terra enfim gravita. " 

Idem, "Epístola a Godofredo", ibidem, p. 54 e segs. O texto é dedicado ao seu primo, o Conde 
de Sabugal, D. Manuel de Mascarenhas, que Alcipe considerava demasiado preso às divagações 
da Filosofia, censurando-o por "não reparar nas maravilhas com que nos brinda o sábio Autor 
dos Entes". Cf. ibidem, p. 57. 
81 FERREIRA, Maria Ema Tarracha, ob. cit., p. 810. 

ALORNA, Marquesa de, ibidem, p. 60. Confirma em nota pessoal: "Na teoria da luz seguiu a 
Autora e hipótese de Newton, ou da emissão". Cf. "Epístola a Godofredo", ob. cit., nota 3, tomo 
II, p. 126. 
83 Idem, "Epístola à Princesa D. Maria Francisca Benedita, depois da morte de S.A.R. o Príncipe 
D.José seu esposo", ibidem, pp. 7-9 
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Na mesma composição, Alcipe dispõe-se a reduzir o lugar da Terra à sua 

expressão adequada, no relativismo macroscópico, sublinhando a insignificância 

da Terra quando 

"resoluta os espaços contemplando 

dos mundos me surpreende a quantidade, 

e este globo, onde sempre ando lutando, 

reluz, qual ponto só, na imensidade". 

Tal juízo conduz forçosamente a uma perspectiva des-geocentralizada de 

Leonor de Almeida, no que não deixa de constituir uma precocidade cognitiva e 

gnoseológica de uma percepção que - sublinhe-se - nem sequer ainda faz 

unanimidade nas representações socio-culturais, pelos padrões do "primeiro 

mundo" ocidental, no dealbar do século XXI: 

"Que sombra vã, que estúpida quimera 

me parece o mortal soberbo e louco 

que abrange os raios de uma imensa esfera 

e se crê deles o luzido foco". 84 

Esse reajustamento da imagem do "mundo" à escala do Todo não 

obscurece, contudo, a arreigada devoção que a prende aqui, ao planeta natal. 

Num outro olhar sobre o destino da Humanidade, a poetisa pende resolutamente 

a favor da vocação "terrestre" da nossa espécie, em nome do exclusivismo da 

Terra-Pátria. 

"Que me importa que as luzes curiosas 

nos façam ver os eixos do Universo ? 

que me importa que fixem dos planetas 

a ordem, que numerem as estrelas? 

Os astros são uns mundos estrangeiros: 

O homem deve só viver na terra; 

Que estude o ser feliz: consiste a arte 

84 Ibidem, p. 8. 
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Em mais virtudes, menos atractivas". 

Contradição, desdobramento de personalidade típica dos poetas, caprichos 

"heteronímicos" da autora? Sem que se saiba a data do poema ou o momento do 

seu percurso intelectual, poderemos supor tratar-se, aqui, mais uma resposta 

essencialmente política, culturalmente pragmática, de Leonor de Almeida, e 

menos um devaneio embebecido de Alcipe, na resposta ao embaixador 

português, em Paris, que ao exaltar a superioridade das "Luzes" supostamente 

"denegrira a ignorância cruel que afecta a pátria".86 

Subtraindo o destino humano ao apelo dos astros, antes obrigando-o a 

conhecer-se, a descobrir-se melhor a si e aqui mesmo, a mulher/naturalista como 

que coloca a poetisa num "entre parêntesis", suspendendo as veleidades dos 

sonhos antes formuladas. Fingimento ou verdade, certo é que esse enamoramento 

prossegue noutras páginas. 

Na imitação do escocês James Thomson, de influência capital na orientação 

deste eixo temático da obra de Alcipe, coadjuvado por Young, repõe-se o sentido 

extra-terreno do seu olhar, verticalizando-o ao encontro do firmamento estrelado, 

afinal, réplica de uma curiosidade e aplicação paterna: a observação pela luneta 

astronómica, quando 

"nas rochas d'Almada os céus 

estudas; lá, combatendo a turba de incertezas, 

ignorado, a teus pés vês os sistemas 

que a Newton e Descartes fama deram: 

para o cálculo inventas caracteres 

que os antigos limites despedaçam; 

os astros avizinhas e derrubas 

tantos erros, até agora triunfantes". 

85 Ibidem, "Epístola a um embaixador de Portugal em França, onde foi feito", p. 14. 
Ibidem. 

87 Idem, "A Primavera, imitação livre de Thomson", ob. cit., tomo III, p. 31. A mímica de James 
Thomson (1700-1748) não poderia ser mais integral, uma vez que o seu modelo escocês 
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E que melhor imagem, para traduzir a intraduzível dimensão de Deus, do 

que alegar os argumentos da apologética fisio-teológica, cantando a misteriosa 

omnipotência e perfeição do Universo como "bilhete de identidade" do ser 

supremo, que não estranharia ao credo de um panteísta? 

"Este astro universal é Deus: aquele 

grande todo que a si mesmo se adora! 

E tudo e nele existe a imensidade: 

Do seu ser infinito são os tempos 

Os puros elementos: é o espaço 

A sua habitação: a sua idade 

Anos não mede, a eternidade abrange: 

A sua imagem bela é o vasto mundo, 

O seu olhar o dia, em tudo fala; 

Subsiste à sombra dele o Universo: 

O ser decorre em ondas permanentes 

Do seu seio fecundo, como um rio 

Que dessa imensa fonte se alimenta, 

Corre, e vai acabar onde começa (...). 

Sem ver o Deus, o templo é que admiramos: 

Nos desertos dos Céus misteriosos 

o homem vê sem fruto o giro imenso 

de milhares de sóis resplandecentes, 

e desconhece a mão que assim os leva: 

cessa de ser prodígio esse prodígio 

que sempre aos nossos olhos se apresenta: 

celebrara, justamente a morte de Newton, num poema datado de 1727, em que alma do génio 
ascende da Terra, migrando entre as estrelas e os vórtices das esferas celestes. Os fenómenos 
celestes e as suas reverberações em cada estação do ano, expressos na obra do britânico, 
constituem pontos de referência e de contacto com a didáctica de Leonor de Almeida: "The full 
ethereal round/infinite worlds disclosing to the view/shines out intensely keen, and, all one 
cope/of starry glitter, glows from pole to pole" ( The Seasons: Winter, 738-741). Cf. DUNN, 
Douglas, The Poetry of Scotland. London, Batsford, 1979. 
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amanhã brilhará qual brilhou ontem (...)" 

Obra fulcral do trajecto naturalista da autora, o poema intitulado 

Recreações Botânicas constitui por certo uma fonte identificadora e de rastreio 

das leituras e escolas que ela perfilhou, ou simplesmente contactou sem adesão 

afectiva ou intelectual. 89 Veja-se as suas considerações a respeito de Leibniz, 

Wolff e vários outros autores, olhados por Alcipe como "simples conhecimentos 

a ter, sem o perigo de a conduzir por caminhos tortuosos e pouco seguros". Aliás, 

de acordo com Hernâni Cidade, a poetisa após ter lido "todos os esses livros que 

trazem o nome pomposo de Filosofia Racional, passou a estudar História, de 

permeio com extractos de Física de P. D'A ( Padre Teodoro de Almeida)". 90 

Amostra de um género literário - a poesia didascálica - vitorioso na Europa 

em trânsito do século XVIII para o seguinte, as Recreações foram compostas no 

exílio da autora, em Londres, entre 1812-1813. Para José Esteves Pereira, "o 

poema é estruturado em função de referentes cientistas isto é, de uma matriz de 

filosofia natural" 9I, tomando como modelo e guia o Systema Naturae do 

botânico sueco Cari Lineu (1707-1778).92 

Idem, "Imitação livre da XXVIII Meditação de Alphonse Lamartine, intitulada "Deus", ob. 
cit., tomo IV, p. 273. 

ALORNA, Marquesa de, Recreações Botânicas, poema dedicado às Senhoras Portuguesas, 
por Alcipe, in Obras Poéticas..., ob. cit., tomo IE, p. 177. Nas Notas finais, relativas a diversas 
informações constantes do poema, a autora confirma ter sido ajudada pelo botânico Caetano 
Beirão. Ao longo do texto, além de Lineu, são apontados Malpighi e Leeuvenhoek, o cientista 
que aperfeiçoou o microscópio. 

Confessa a poetisa, por exemplo, que "leu e meditou sobre o livro de Helvetius, De l'Esprit, 
que o seu coração refutou", em que o autore define a natureza e a qualidade do "génio". Cf. 
Idem, Inéditos, Cartas e outros escritos. Selecção, prefácio e notas de Hernâni Cidade. Lisboa, 
Livraria Sá da Costa, 1941, p. 203. 

PEREIRA, José Esteves, "Alcipe e as expressões de poesia didascálica e de newtonianismo 
moral no século XVIII", in Cultura - História e Filosofia. Lisboa, Centro de História de Cultura 
da Universidade Nova de Lisboa, 1993, vol. VII, pp. 11-24. As sucessivas imagens que 
procuram refractar as homologias entre a sociedade e a natureza levam aquele investigador a 
filiar este poema de Leonor de Almeida na tradição do newtonianismo moral, já aqui referida, e 
onde se posicionam Johan Ray, Nieuwentyt, William Derham, Fénelon ou Pluche, além de 
Teodoro de Almeida e as suas Recreações Filosóficas. O articulista faz ainda notar que, nos 
trabalhos de Lineu está inscrita "uma leitura teleológica da natureza", algo como um plano pre
existente à Criação, concepção apologética de que Alcipe se afasta, optando por uma atitude ou 
"abertura a uma compreensão experiência! do Mundo". Ibidem, p. 14. Este eixo de 
problematização acaba por confluir no incessante debate acerca da necessidade da "Primeira 

400 



De novo, a proximidade de Thomson, acrescida agora das influências do 

médico evolucionista Erasmo Darwin, (1731-1802), avô do célebre naturalista, 

autor de Botanical Garden (1781), alimentaram a gestação deste texto de 

Alcipe. Atentando nas coordenadas esotéricas da obra de Darwin, no que 

concerne à teoria rosacruciana dos elementos da Natureza, o seu tradutor 

português, Pedro Nolasco da Cunha, observa que 

"O Jardim Botânico é, sem dúvida, uma daquelas produções que 

caracterizam o Génio... as hipóteses que em todo o termo se forjaram para 

explicar os movimentos dos Corpos Celestes e os grandes fenómenos da 

Natureza, na impotência dos nossos sentidos quase sempre se 

imaginaram poderes extraordinários que os regessem. Daqui a presença 

de espíritos para comandar os astros e presidir às operações da Natureza 

foi julgada necessária por muitos filósofos, e mesmo admitida por alguns 

Padres da Igreja e parece ter dado origem ao sistema Rosacruciano". 94 

Que semelhanças ou cumplicidades com este ideário poderão rever-se na 

délitante naturalista ? A investigação do longo poema de Alcipe parece aduzir 

elementos a favor dessa comunhão, inconsciente ou não das suas referências ou 

fontes, que não deixam de significar uma atitude mental e um modelo particular 

de organização "totalitária" do cosmos, que acaba por relativizar o lugar do 

Causa", que vimos discutida em Manuel Álvares, entre outros, em desacordo com Newton. Cf. 
Cap. Ill, supra. 

Carl Lineu, conhecido na comunidade científica pela versão latinizada do seu nome, Carolus 
Linnaeus, é frequentemente apontado como o pai do taxonomia. As suas ideias sobre a 
classificação dos organismos vivos influenciaram inúmeros biólogos seus contemporâneos e de 
gerações posteriores, mesmo aqueles cujas raízes filosóficas e teológicas eram opostas às suas. 
Os seus conhecimentos de botânica revelam a influência, por exemplo, do citado zoologista 
inglês John Ray (1628-1705), citado no poema. Cf. Verbo - Enciclopédia Luso- Brasileira de 
Cultura, vol. 12, p. 152. 
93 Membro fundador da "Sociedade Lunar", de Birmingham (1775), círculo participado por um 
núcleo de talentos científicos da época, reunidos nos dias de Lua cheia, Erasmo Darwin 
recuperara o sentido neopagão das Metamorfoses virgilianas, abraçando uma precoce teoria da 
evolução natural. Descrente da cronologia genésica bíblica, sustentou que as plantas possuíam 
algo equivalente a uma "alma" e, portanto, eram passíveis de sentimentos. Esta visão naturalista 
da formação do mundo foi ampliada no seu ensaio em versos, The Temple of Nature ( 1802), 
ausente de menções à presença divina. 

Cf. DARWIN, Erasmus, O Jardim Botânico de Darwin, ou a Economia da Vegetação, poema 
com notas filosóficas. Traduzido do Inglês por Vicente Pedro Nolasco da Cunha. Lisboa, Régia 
Oficina Tipográfica, 1803-1804, pp. V-VI, apud PEREIRA, José Esteves, ibidem, p. 11. 
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planeta e da espécie dominante, abrindo caminho aos projectos antroposóficos, 

alvos de teorização no decurso do século XIX .9 5 

"Tudo indica nas plantas sentimento, 

tudo acorda as ideias da ternura 

e o sistema geral da natureza". 96 

E noutra passagem da sua sistematização lineana, sugere insuspeitas 

intuições ou meras suspeições da poetisa, sobre a essência comum e "oculta", a 

"inteligência imensa" afectada às diferentes ordens e criações da Natureza, tal 

como Erasmo Darwin advogava, sem que isso desarme a sua ortodoxa fidelidade: 

"Se a tanto me ajudasse engenho e arte 

cansam-me a vista imperceptíveis seres: 

afeita aos astros, bosques, mares, terra, 

a inteligência imensa, o poder vasto 

que a matéria divide, me arrebata: 

os meus olhos não vêem: mas a minha alma 

apercebe os prodígios que semeia 

a mão divina nessas fezes flóreas".97 

Cf. por exemplo, a reflexão do filósofo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) em Theory of 
Knowledge Implicit in Goethe's World-Conception, datada de 1886. 
96 ALORNA, Marquesa de, "Recreações Botânicas", ob. cit., tomo IV, p. 34. 
17 Ibidem, p. 110. Esta modalidade de vivificação ou vitalismo dos elementos terrestres e o 
animismo das espécies vivas, em geral, aqui professadas, não distam, no essencial, da 
provocatória tese, para a época (1785), do geólogo britânico James Hutton (1726 - 1797), que 
avança com a ideia do planeta Terra como um ser vivo, numa comunicação apresentada à Royal 
Society de Edimburgo: "a Terra, a exemplo dum corpo animal, degrada-se ao mesmo tempo que 
se reconstitui; está num estado de crescimento e aumento, mas também num outro estado, de 
diminuição e deteriorização". Esta tese acabou por ser recuperada pela ciência do nosso tempo, 
como a hipótese de Gaia, de James Lovelock. Gaia, a deusa e terra-mãe, a Anima Mundi - a 
"alma do mundo", ou a ideia do "espírito" nas coisas - é uma reviviscência platónica apenas 
esbatida com o advento de Descartes e da ciência objectiva. Já neste novo paradigma científico, 
além de Hutton (o planeta Terra, como um super-organismo, no sentido fisiológico do termo), 
Lamark, Goethe, Humbolt e, posteriormente, o geólogo e biólogo russo Vladimir Vernadsky 
(1863-1945) introduziram o conceito de biosfera, reconhecendo a matéria como "viva", "força 
geológica" e a atmosfera extensão dessa mesma vida. Cf. The Practical Science of Planetary 
Medicine. London, Gaia Books Limited, 1991; BERRY, W. B. R , "Hutton, James". 
Encyclopedia Brittanica, 15th edition, 1974. 
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Nas mesmas Recreações Botânicas isolamos alguns fragmentos indicativos 

de um dos recursos do imaginário típico das "Luzes", artifício reactivado de 

antigas gestas e sagas de conteúdo uranográfico: um estado modificado de 

consciência - o sonho ou viagem visionária - propicia à autora o transporte para 

outras geografias e dimensões exo-terrestres. O mote da viagem cósmica é, aliás, 

recorrente em românticos como Lord Byron ou Wiliam Wordsworth. 98 

Novamente, é Astrea quem lhe serve de guia: " 

"Um dia adormeci; e logo um sonho 

as visionárias asas estendendo 

de meu sentido e mente tomou posse. 

Julguei-me nas esferas colocada, 

Onde em constelações brilhantes moram 

Ninfas, Heróis, que a terra produzira (...). 

Entre a ficção, intercala-se um momento de actualidade astronómica, 

quando Alcipe, atenta e informada, alude ao aparecimento do cometa de 1812 I0°: 

"Dos espaços imensos despedido 

Com passo irregular marchando 

Um gigantesco estrangeiro, um astro novo 

Que ao palácio lustroso d'Arcas chega 

E assustada Calisto assim lhe grita: 

98 Cf. CROWE, Michael, ob. cit., p. 169. 
99 Cf. RUYER, Raymond, L'Utopie et les utopies. Paris, 1950, apud ANTUNES, Manuel, 
"Iluminismo", in Verbo - Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Lisboa, Editorial Verbo, s/d. 
vol. X, pp. 920-929. 

Leonor de Almeida refere-se ao grande cometa de 1811, ano da sua descoberta pelo 
astrónomo francês Honoré Flaugergues, a 25 de Março daquele ano. O majestoso astro errante 
ficou ligado ao nosso país, celebrizado como o "Cometa do Vinho do Porto", já que a 
agremiação dos seus produtores usualmente atribuía nomes às colheitas excepcionais, como a 
desse ano. O próprio Napoleão considerou-o de bom presságio para a campanha da Rússia, o 
que foi dementido pelos factos. O cometa Flugergues, de grande fulgor, permaneceu visível 
durante cerca de nove meses, até Agosto de 1812, impressionando Alcipe, tendo sido estudado 
por William Herschel e Alexandre von Humboldt, entre outros. Na literatura, Leon Tolstoi 
assinalou, no seu épico "Guerra e Paz", a presença nos céus do gigante celeste, cuja aparição 
desencadeou, inevitavelmente, por toda a Europa, uma onda de terror com expressões histéricas 
de "fim do mundo". Cf. SCHECHNER, Sara, Comets, Popular Culture and the Birth ofModern 
Cosmology. Princeton University Press, 1999, pp. 207-210. 
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Quem és tu, temerário? Qual destino 

Te obrigou a tentar esta vereda, 

Onde a prole de Jove augusta habita?" 

Enxertada num discurso mítico, a "resposta" do cometa não demora, 

fundada em razões naturais e racionais, elaboradas pelo engenho humano e 

codificadas pela ciência: 

"Ninfa gentil, a quem erros ditosos 

do céu a estrada abriram, não te queixes 

se sigo as leis que o meu sistema regem, 

e se, cumprindo-as, teu domínio avisto. 

"Eu também, como tu, na quarta esfera 

Tive origem terrena; eu fui Egeria (...). 

Vi para o norte esse astro vagabundo 

Cujos cabelos soltos e luzentes 

A noite adornam: vi esses diamentes 

Que o Firmamento cravejando 

São do Astrónomo estudo e são recreio 

E a terra instruem do poder divino". m 

Num registo em que logra associar o antinómico - "consciência versus 

razão", como escreve Maria Ivone de Andrade, a poetisa abre-se, com "uma 

imagística muito pessoal" a uma "fenomenologia da experiência e do 
1 0? 

sentimento". Sentimento maior, que a sua epistolografia revela, sem 

fingimentos escusados, é o da consciência dos limites, como verdadeiramente 

impressivo de uma antropologia da impotência, grito veemente questionando o 

que somos e o que significamos, face ao mistério velado do universo infinito. É 

esse desespero insanável que percorre Alcipe, traduzido em carta endereçada ao 

101 ALORNA, Marquesa de, "Recreações Botânicas", ob. cit., tomo IV, pp. 85-88. 
32 ANDRADE, Maria Ivone de Ornellas de, "La Belle et la Bête. Dois epigramas de Alcipe", 

Cultura - História e Filosofia, p. 190. 
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pai, na solidão conventual de Cheias e que como que marca um antecipado voto 

do seu sonho maior: o de viajar, "feliz, de estrela em estrela": 

"Abraço o Universo justamente quando acabo de me dar conta dos limites 

dos meus sentidos, da minha inteligência, das fraquezas dos meus órgãos. 

O espaço da nossa vida é tão curto, a Astronomia é tão extensa 

(sublinhado nosso). Quando é que conseguirei ser geómetra bastante 

para aprofundar todas essas leis de movimento, calcular as forças que 

sustem e dirigem esses corpos imensos de que o espaço se preenche e que 

eu me apercebo ? Quando poderei saber medir as suas distâncias ou as 

suas massas, as suas trajectórias ?". 103 

Valerá dizer que a obra de Alcipe/Leonor de Almeida merece ser aferida e 

evidenciada no contexto europeu do pensamento científico feminino da sua 

época. Historicamente, tem sido dada escassa atenção a intervenções culturais de 

mulheres externas às universidades, mormente no século XVIII. O círculo 

feminino de Cambridge, vimo-lo, despertou alguma popularidade e interesse 

historiográfico. Impõe-se, por isso, que o nosso olhar não perca o sentido dos 

salões e cenáculos animados por "Alcipes" de espírito e gosto inovadores, onde 

as elites intelectuais "ilustradas" privavam com os saberes científicos mais 
104 

recentes. 

Idem, "Apêndice: Alcipe. Autobiografia", Inéditos, Cartas e outros escritos, pp. 204-5. 
Entre outras mulheres aristocratas que, coevas da "Revolução Científica", na Europa, se 

notabilizaram como catalizadores de convívio intelectual, podemos citar, a condessa Lady Anne 
Finch Conway (1631-1679), que reunia no seu salão luminares como Leibniz, Henry More, 
Descartes, von Helmont. O caso da matemática italiana Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), que 
ascendeu à cátedra da Universidade de Bolonha é um exemplo de afirmação, bem como a 
francesa Emilie Marquis Da Chatelet De Breteuil (1706-1749), uma física que traduziu Newton 
e Leibniz e privava com Voltaire. Importa lembrar que o interesse das mulheres pela 
Astronomia remonta a En Heduana (c. 2354 a.C.) filha do rei Sargon da Babilónia, passando 
pela irmã de William Herschel, Caroline (1750-1840), coeva de Leonor de Almeida. Cf. 
SCHIEBINGER, Londa, The Mind has no Sex? Women in the Origins of Modern Science. 
Cambridge, Harvard University Press, 1989; "Women in science", Science Magazine, vol. 255, 
1992, pp.1325-1480. 
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4. 6. José Agostinho de Macedo: o enciclopedista num périplo pelo 

cosmos. 

Se há alguém que, no conjunto dos vates filosóficos e didáctico-científicos 

portugueses, mais extensamente conjugou o verbo "maravilhar" face aos enigmas 

do firmamento, esse poderá bem ser o padre José Agostinho de Macedo (1761-

1831). 105 Desvalorizado e ignorado por uns, reavaliado posteriormente por 

outros, seria incorrecto reduzir a criatividade do credenciado pregador régio à 

truculência miguelista da "Besta Esfolada" em cujas páginas, "com violência 

delirante", zurzia nos seus oponentes liberais. 106 

A sua torrencial verve creditou a bibliografia macediana, de centenas de 

títulos, com uma farta agenda de temas tecno-científicos, como os barómetros ou 

a aurora boreal, servida por uma fautosa eloquência que se abastecia em dezenas 

de criadores, autores e pensadores do filão Setecentista. Absorvido pelo 

torvelinho ideológico da conjuntura pós-1820, os dotes do "foliculário virulento" 

desassossegaram os críticos seus contemporâneos, preocupados com a natureza 

amoral de algumas da suas catilinárias, incendiando debates inter-pares por via 

dos sucessivos "relaxamentos" da sua vida pessoal. 107 

Natural de Beja, o escritor professou na Ordem de Santo Agostinho, em Lisboa, tendo 
frequentado as aulas de Gramática, Latim e Filosofia Racional na Congregação do Oratório, até 
aos 15 anos. Depois, já como Fr. José de Santo Agostinho viajou até Coimbra e dali para o 
convento do Pópulo, em Braga, onde foi detido e condenado por apostasia e outras acusações. 
Como refere Inocêncio da Silva, "falto de vocação para a vida claustral", a infração das regras 
monásticas levou-o a sucessivas reclusões nos cárceres da Ordem, até que aos 30 anos foi 
expulso por sentença conventual e encarcerado no Convento da Graça, em Lisboa, em 1792. Ao 
cabo de tortuosos recursos jurídicos, civis e canónicos, Agostinho de Macedo obteve o estatuto 
de presbítero secular. Assim exerceu, por longos anos, o ministério do templo, "levando a 
primazia aos pregadores do seu tempo". José Agostinho de Macedo foi Pregador Régio, em 
1802, Censor do Ordinário (1824-1829), sócio da Arcádia de Roma, deputado substituto às 
Cortes, além de Cronista do Reino, por nomeação de D. Miguel. Cf. Dicionário Bibliográfico 
Português, tomo IV, pp. 183 e segs. 
106 Cf. ANDRADE, Maria Ivone de Ornellas de, ob. cit., p. 184. De assinalar a actualização bio-
bibliográfica deste polémico autor, estabelecida pela exaustiva revisão de Maria Ivone de 
Ornellas de Andrade na sua dissertação de doutoramento, apresentada à Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1995, de que resultou a obra José 
Agostinho de Macedo. Um Iluminista paradoxal. Lisboa, Edições Colibri, 2 vols., 2001. 
107 Uma das acervas críticas coevas, de ordem moral, é veiculada por Alcipe/Marquesa de 
Alorna que, como regista Maria Ivone de Andrade, "assume a sua ortodoxia católica e acusa o 
padre José Agostinho de Macedo de libertino, de ateísmo e impiedade", embora isento dos 
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A pertinente a observação de Hernâni Cidade, de que essa "grandíloqua 

inovocação de nomes não vem sem o séquito das hipóteses e teorias a que se 

ligam": entre os tópicos mais próximos do nosso escopo, ressaltam "a hipótese de 

Copérnico sobre o sistema planetário, que com tanto horror vimos repelida pelos 

contraditores do Barbadinho; a habitabilidade dos mundos; a explicação 

científica dos cometas", além da teoria da atracção newtoniana e do contributo 

galilaico. Motivos servidos por um entusiasmo lírico e optimista, provocado pelo 

desenvolvimento das ciências da natureza que tenta "fecundar a imaginação 

poética exaurida pelo arcadismo", no dizer daquele crítico 108. Esta apreciação 

contrasta com os pressupostos extra-literários conducentes a uma desvalorização 

da obra do frade agostinho: "A pseudo-poesia pseudo-filosófica de Macedo" -

assim lhe chama a Grande Enciclopédia Portuguesa-Brasileira - seria apenas 

"um catálogo de nomes de filósofos, pois a sua cultura filosófica era 

superficialíssima, se bem que ele a proclamasse, charlatanescamente, profunda e 

vasta". 109 

Donde procede a armadura informativa e teórica que Macedo alega nas suas 

múltiplas produções ?. Singularidade, apenas, de uma memória prodigiosa, de 

uma capacidade sincrética, concorrendo a "temas e fenómenos de nítido gosto e 

voga setencentista"?. n Puro "exibicionismo de uma erudição que mais parece 

uma paródia ao enciclopedismo característico da época", talvez mesmo 

"terrorismo intelectual" numa cultura de pouca exigência"?. 

"A cultura filosófica era a normal de um aluno do Oratório, dos Agostinhos 

e das outras escolas contemporâneas"- recorda Lúcio Craveiro da Silva -

asserção que o escritor confirma ao reivindicar que "nenhum dos sistemas dos 

fundamentos filosóficos que caracterizavam os grandes libertinos do século XVII (filosofia 
céptica e hedonista)". Ibidem. 

Cf. Lições de Cultura e Literatura Portuguesas, p. 307. 
Ob. cit., vol. XV, p. 730. O verbete da popular enciclopédia ganha em informação no que 

perde em equilíbrio judicativo, face à obra de Macedo, ao invés de Inocêncio da Silva que o 
define como "homem de inegável talento e de vasta erudição, escritor fecundíssimo". Cf. 
Dicionário Bibliográfico Português, ibidem, para o enunciado exaustivo da obra macediana. 
110 ANDRADE, Maria Ivonne de Ornellas de, José Agostinho de Macedo..., p. 200. A leitura 
dos compêndios do alemão J.J. Brucker, o "pai da história filosófica" e a "bibliofilia" sustentada 
pelas funções de Macedo, enquanto censor do Ordinário, são apresentadas por esta 
investigadora como algumas das fontes do seu enciclopedismo do autor. Ob. cit., pp. 195-9. 
xu Ibidem, p. 202. 
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Filósofos me foi desconhecido".112 Certo é que a frequência do ensino monástico 

o dotou de "uma sólida formação clássica" de que se servia para "diminuir os 

filósofos modernos", levando a que Maria Ivone de Andrade repute de "uma 

"enorme volubilidade" o leque de afirmações contraditórias, ora ditas em poesia 

e desditas, de seguida, em prosa e vice-versa pelo escritor. Paradigma dessa 

oscilação judicativa é a sua posição face a Newton, que adiante revisitaremos.113 

Mas, que novos caminhos do conhecimento não foram calcorreados sem 

contradição, entre avanços e recuos ?. 

Numa época de transição, o sincretismo vingava. Tradição e inovação 

moviam-se solidárias, em camadas contínuas, na estrutura profunda, lenta e 

inexorável, em sentidos opostos. Aos olhos aturdidos do religioso e do 

divulgador enciclopedista, não seria fácil assistir à desarticulação progressiva de 

uma visão teogónica do mundo, de um mundo em que o microscópio cavava 

novos abismos, de um céu que se estilhaçava, vulnerável, a cada novo olhar dos 

telescópios. Estamos, de facto, numa conjuntura global de "desvalorização 

metafísica e teológica" que afecta também as "opções mentais da 

intelectualidade portuguesa de fins do século XVII e primeira metade do século 

XIX, mesmo entre as áreas mais marcadas pela tradição. 114 

Revisitemos, então, o acervo das representações e saberes científicos do 

escritor, reportados aos fenómenos e corpos do espaço além-Terra e aos 

conceitos cosmológicos a que Macedo recorre. Esses afluentes autorais e teóricos 

Cf. "José Agostinho de Macedo e a sua "Tentativa Filosófica" e a "Demonstração da 
existência de Deus", separata das Publicações do XXIII Congresso Luso-Espanhol para o 
Progresso das Ciências, 1-5 de Junho, 1956, Coimbra, 1957, tomo VII, p. 7. 

" O rol de acusações aos "modernos" vai de "Locke, sátrapa reformador que tudo roubara aos 
estóicos", a Descartes, já que "o cogito estava em S. Agostinho, até Malebranche, "visionário e 
réu da mesma culpa. Idêntico desprezo colhe Leibniz, Espinosa, Kant e os enciclopedistas, e 
nem Newton, a quem Macedo dedicaria, mais tarde, um extenso e laudatório poema, é poupado: 
"O ricaço Newton começara por aturdir o mundo com o código destas leis do movimento, da 
aceleração dos corpos (...) pois tudo se acha expresso e conhecido em Aristóteles". Cf. 
ANDRADE, Maria Ivone de Ornellas de, ob. cit., p. 193. De igual modo, Lúcio Craveiro da 
Silva aponta as sinuosidades teóricas do autor: se na obra O Homem ou os limites da Razão 
Tentativa Filosófica (1815) segue a orientação dos modernos, na Demonstração da existência 
de Deus (1816) apoia-se nos "metafísicos da Escolástica". Ob. cit., p. 13. 
114 Cf. PEREIRA, José Esteves, "As ideias do século", in REIS, António (dir.), Portugal 
Contemporâneo. Lisboa, Publicações Alfa, 1990, p. 275. 
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externos desaguam na obra, não só na poética mas também em prosa, da extensa 

colaboração, em parte anónima, saída da pena do controverso autor. 

Se o pregador bejense "é forte no latim, convive mal com o francês e o 

italiano e desconhece o grego", por outro lado está a par, ao menos pelos jornais 

literários - garante Hernâni Cidade - da produção produção poética de Thomson, 

- destacando a excelência do poema The Seasons, já referenciado em Alcipe -

Young, Pope, do didático Delille, de alguns italianos naturalistas, a que junta 

alguns padres jesuítas.115 De facto, relativamente ao contingente inaciano, 

Macedo explicita quem deles abastece o seu repertório. Reconhecendo a 

capacidade científica dos filhos de Santo Inácio, opina que "souberem mais que 

todos os astrónomos modernos", identificando astrónomos e geómetras italianos 

de alguma notoriedade, como Bianchini, Maraldi e Zanotti, este último creditado 

com a descoberta das "manchas do planeta Vénus e as suas fases", além de ter 

achado "a paralaxe de Marte, com que determinou ao certo a distância da Terra 

ao Sol". 116 

Mas, não se basta por aqui a filogénese da sua copiosa escrita. Ele mesmo 

identifica com precisão as fontes maiores do seu enciclopedismo: a propósito do 

Cf. Lições de Cultura e Literatura Portuguesas, p. 303. 
Cf. "Carta XLV ao Padre Fr. Joaquim da Cruz, Produrador Geral do Mosteiro de Alcobaça" 

apud BRAGA, Teófilo, Obras Inéditas de José Agostinho de Macedo. Cartas e Opúsculos. 
Lisboa, Tipografia da Academia Real das Ciências, 1900, p. 54. O italiano Francesco Bianchini 
(1662-1729), matemático, físico e astrónomo e, mais tarde, teólogo, protegido do Papa 
Alexandre VIU e do cardeal Pietro Ottoboni, de cuja biblioteca foi curador. Mais tarde, foi 
nomeado historiador do sínodo de Latrão, realizado em 1725. Cf. SCHAEFER, Francis J., 
verbete "Francesco Bianchini", The Catholic Encyclopedia, ob. cit., vol. II, 1907. Por sua vez, 
Jacques Philippe Maraldi (1665-1729) instalado no Observatório de Paris, aí procedeu a 
observações sistemáticas de Marte, descobrindo estruturas na superfíície do planeta bem como 
as propriedades e alterações dos gelos polares marcianos, entre outros trabalhos astronómicos 
assinaláveis. Cf. JONES, Kenneth Glyn, Messier's Nebulae and Star Clusters. Cambridge 
University Press, 1991, 2a ed., p. 332. Por fim, Eustachio Zanoti (1709-1782), figura 
emblemática da Academia e do Observatório de Bolonha, destacou-se nos avanços da 
astronomia posicionai, a partir do posicionamento do Sol em relação às estrelas e do trânsito dos 
planetas solares. Cf. MACDONNEL, Joseph F., Jesuit Geometers. A Study of Fifty-Six 
Prominent Jesuit Geometers During the First Two Centuries of Jesuit History. Roma, The 
Institute of Jesuit Sources/The Vatican Observatory, 1989. De registar que Zanotti foi confrade 
de investigação do português Teodoro de Almeida, na campanha científica, em 1761, de 
observação da passagem do disco de Vénus sobre o disco solar, feita no Porto pelo oratoriano 
português no Convento dos Congregados. Cf. ALMEIDA, Teodoro de, "Observation du passage 
de Vénus sur le disque du Soleil, faite à la ville de Porto en Portugal, en l'année 1761», 
Mémoires de Mathématique et de Physique, présentés à l'Académie Royale des Sciences, tomo 
VI, Paris, 1774, p. 352. 
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plano de física geral, seguido no poema A Criação (1803), diz "possuir noções 

de física e de astronomia colhidas junto de Ray, sobre as maravilhas de Deus, de 

Derham, na teologia astronómica".117 Não constitui surpresa alguma a alusão a 

estes pensadores, figuras tutelares dos nossos fisio-teólogos: John Ray (1628-

1705) é um dos eminentes naturalistas do seu tempo, incessante colector de 

espécimes animais e vegetais, em simultâneo, cristão devoto e crente na "teologia 

natural", como via denunciadora da sabedoria infinita de Deus; por seu turno, 

Guilherme Derham é presença assídua nos nossos autores aqui assinalados, como 

bandeira da teologia natural. 118 

Se a reclusa Alcipe clamava por Astrea e se lembrava dos ceús nocturnos de 

Young ou das estrelas de Thompson, também Macedo escolheu um estro-guia 

para as demoradas leituras quando a prisão se fechava sobre si. Séneca era o seu 

ponto de referência "para seguir os mesmos caminhos desse poeta desterrado 

entre os rochedos da Córsega": 

"Eles eram próprios de um homem filósofo contemplar o movimento dos 

céus, a compassada regularidade dos astros, a harmonia de tantos corpos 

diferentes, caminho mais seguro para o conduzir ao conhecimento do 

Supremo Autor de tantas maravilha". l19 

Foi-se acostumando, assim, a alçar a vista "por entre os ferros da minha 

prisão e a contemplar o insigne espectáculo da noite", lembrando os princípios 

astronómicos que possuia e a sua utilidade na descrição das maravilhas celestes, 

como hino "às glórias do Imortal". Seguindo o roteiro de William Derham, 

confirmada fonte de inspiração, que melhor forma de interpelar a questão da 

117 Cf. MACEDO, José Agostinho de, "Prefacção", A Criação. Lisboa, Tipografia do Panorama, 
1865, p. XX. 
118 As investigações nas ciências naturais de Ray iriam consagrá-lo na emergente Royal Society, 
de Londres, em 1667. Antecedeu e inspirou Cari Lineu na busca de uma sistematização dos 
organismos que pudessem reflectir a "ordem divina da Criação", influenciando as gerações 
futuras de naturalistas até Darwin. Como intuição revolucionária, cite-se a sua tese de que os 
fósseis teriam sido seres vivos, capazes de conter indicações cronológicas sobre a vida na Terra 
Entre as obras tardias e marcantes da carreira deste teólogo e filósofo, refira-se The Wisdom of 
God manifested in the Works of Creation (1691) seguramente uma das cartilhas seguidas por 
José Agostinho de Macedo. Cf. COLLIER, K.B., Cosmogonies of Our Fathers: Some Theories 
of the Seventeenth and the Eighteenth Centuries. New York, Columbia University Press, 1934. 
1 " Cf. "Prefacção", A Criação, p. VI. 
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utilidade última das miríades de corpos celestes, do que alegar a inutilidade 

desses orbes, se acaso se revelassem vazios, despojados de criaturas e de vida ?: 

"Sim, quanto existe, quantas criaturas 

este mundo vastíssimo povoam 

os claros céus e as estrelas puras 

que doces hinos ao Imortal entoam. 

Mas se do Sol os raios cintilantes 

sobre a face da terra derramados 

iluminam milhares de habitantes 

serão aquele globo em vão mandados. 

E sendo ao nosso em tudo semelhantes 

Ver-se-ão de habitantes despejados 

E só neles servirá a luz etérea 

De iluminar morta e vil matéria. 

Aos nossos olhos mostra com clareza 

Os mortais tesouros da Natureza 

Mil globos por mil sóis iluminados 

De pensadores entes habitados!1 ° 

Agostinho de Macedo repete o reitor de Westminster na apologética 

finalista dos objectos celestes: a multiplicidade dos mundos, capazes de acolher 

"entes pensadores", em tudo concorreria para exponenciar as provas da 

omnisciência divina: 

"De ti, ó grande Deus, dimanariam 

Cf. A Criação, estâncias 90-91. Confira-se com os argumentos do presbítero português com 
os pressupostas avançados por Derham: "Parce que de tous les Systèmes c'est le plus 
magnifique, le plus noble, le plus digne d'un être infini, d'un Dieu dont la puissance & la 
sagesse ne connoissent point de bornes; d'un Dieu qui a voulu sans doute manifester ses atribuis 
& faire éclater sa gloire par la création de plusieus mondes ou tourbillons, aussi bien que par 
celle d'un seul. Or des milliers de mondes ou tourbillons font éclater davantage la gloire du 
Créateur & démonstrent plus clairement ces attributs q'un seul tourbillons. Il n'est donc pas 
moins probable que possible, qu'autre le tourbillon dans lequel nous vivons, il y en a une 
infinite d'autres que nous ne connaissons point". Cf. DERHAM, Guillaume, "Discours 
Préliminaire", Théologie Astronomique ou Démonstration de l'Existence et des Attributs de 
Dieu par l'Examen et la Description des deux. La Haye, Chez M.G. de Merville, 1729, pp. 
xxxiv-xxxv. 
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sem se ofender em tua lei constante 

tua possante dextra beijariam: 

e sobre os seus altares fumegantes 

mais cheirosos incensos queimariam. 

Ah, fúteis pensamentos delirantes. 

Mas se uma estrela, ó Deus! É um novo mundo 

Nada repugna ao teu saber profundo. 

Ah, perdoa a um mortal, que assim se atreve 

Mas se entre os astros temerários voa 

Se a plausível hipótese descreve 

Se de habitantes esses céus prova 

Assim falando cá da terra entoa 

Pois seus entes nos astros estabelece 

Mais tua glória e teu poder conhece". ni 

A comparação entre Galileu e Vasco da Gama traduz uma antevisão 

transplantada da odisseia marítima lusitana para o ainda incógnito potencial das 

futuras descobertas astronómicas. Contemplando "no imenso espaço em círculos 

profundos/novos sóis girar viu novos mundos", interroga-se "quanto distam de 

nós, que imensidade de espaço entre elas e entre nós se encerra". Nesse 

infinitamente grande supõe o poeta que Deus haja semeado tantos corpos como 

dispôs "os grãos de areia sem número numa praia dilatada": 

"A vasta terra a par do grande mundo 

um ponto é que apenas se levanta 

que vista de uma estrela alta e subida 

ficaria no espaço confundida". 122 

Uma noção de distância, de infinitude, de que Macedo se ocupa ao discutir 

as noções de espaço e de infinito. Recorda o pregador que "a máxima parte dos 

121 Ibidem, estâncias 92-93. 
122 Ibidem, estâncias 100-105. 
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Metafísicos já não forma da voz Espaço um ente de razão, mas um ser real. A 

ignorância da essência do Espaço acendeu crua guerra entre Leibniz e Clarke". 
123 Parece-nos que o egresso concorda com Newton no que toca à noção de 

espaço absoluto e real para objectos da experiência, abertos à Ciência. Este 

conceito macediano de infinito apoia-se em ordens de magnitude sucessivas, 

concebendo "a órbita da Terra, depois a de Saturno, depois a de Sfrius, depois a 

das estrelas da última grandeza", para redobrar esta proporção até que faltem os 

números, momento em que se "forma o nosso modo de Infinito". O didactismo 

de Macedo recorre a Helvetius para aclarar o relativismo do conceito - "para 

alguns povos selvagens que não sabem computar senão até três, qualquer 

quantidade crescente parecerá infinita" - e acaba com este seguro juízo: "Um 

rústico julga a terra infinita, Cícero a julga um ponto perdido no Universo". 124 

Para o crente José Agostinho de Macedo, que aponta a contemplação dos 

céus como anúncio da glória do Omnipotente, "vieram os tempos e chegou 

aquela idade, na qual o homem, amante da Religião, deve ir subindo até às 

primeiras noções filosóficas de cujo valor nasce e toma a mesma faculdade 

chamada Teologia Natural". Postula, frontalmente, que "a Religião nasce da 

Natureza". 125 Não espanta que se rebele contra o materialismo de Holbach e do 

Samuel Clarke ( 1625- 1729) foi docente em Cambridge e um devoto de Newton, tendo sido 
considerado o maior metafísico de Inglaterra após a morte de Locke em 1704. Traduziu a 
Óptica do mestre e entrou em disputas com Leibniz sobre os conceitos de espaço e tempo 
absolutos, defendendo as teses newtonianas. O luterano Leibniz repudiava com argumentos 
teológicos a ideia do vácuo na natureza, sinónimo de "trabalho imperfeito de Deus", bem assim 
como os átomos e a força gravitacional considerada "ininteligível". A noção newtoniana de 
espaço, entendido como "os sentidos de Deus", foi ridicularizado pelo filósofo alemão. Esta 
questão, referido por Macedo, comprova o seu atento rastreio aos debates da época. Sobre a 
controvérsia cf. BROOKE, John Hedley, Science and Religion. Some Historical Perspectives. 
Cambridge University Press, 1991, pp. 169-170; SHAPIN, S., "Of gods and kings: natural 
philosophy and politics in the Leibniz-Clarke disputes", Isis 72, 1981, pp. 187-215. 
124 Cf. O Homem e os limites da razão: tentativa filosófica. Lisboa, Impressão Régia, 1815, pp. 
92-4. 

Cf. A Verdade ou pensamento filosófico sobre os objectos mais importantes à Religião e ao 
Estado. Lisboa, Impressão Régia, 1824, p. 92. 
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seu Sistema da Natureza, contrariando esses filósofos, advogados da "matéria 

eterna e do Acaso". 126 

Numa reflexão de ordem teleológica o prolífero autor pretenda mostrar "a 

existência de Deus pelas maravilhas da Natureza", subordinada ao primado da 

lei, accionada pelo mecanicismo newtoniano do "relojoeiro", pacífico nas 

normativas doutrinárias cristãs. Dessa orgânica emerge a noção de infinitude do 

espaço celeste, prenchido por mundos e outros objectos à ordem do Criador: 

"No vácuo sempiterno onde brilhava 

Astro Divino, e só, eis repentinos 

Astros brilham sem número e se agitam; 

Quais pelo fértil campo ao vento ondeiam 

As pálidas espigas, tais os Mundos 

A voz do Eterno Ser se avançam prontos 

Param a ouvir-lhe a Lei, escutam, voam 

E nas prescritas órbitas se movem 

E sempre moverão que a lei subiste 

Até que a voz do Imortal suspenda o Tempo". 127 

Cf. MACEDO, José Agostinho de, Demonstração da existência de Deus. Lisboa, Impressão 
Régia, 1816, p. 13-25. Se considera "ímpio o sistema do Panteísmo", quando fala de Espinosa, o 
autor não se demite da justiça de julgar "esse homem irrepreensível de costumes, já que tratou 
unicamente de Filosofia separando-a da Teologia". E insiste: "não possa tranquilamente ouvir 
injuriar sem razão este Filósofo que, por muito engenho honra Portugal, onde nasceu em 1633". 
Daí que "se tivera que fazer paralelos, pode ser que mostrasse haver mais Panteísmo em 
Malebranche que em Espinosa". Cf. O Homem ou os limites da Razão, nota, pp. 19-20. 
127 MACEDO, José Agostinho de, A Natureza. Lisboa, Tipografia Rolandiana, 1846., p. 16. 
Para Odette Penha Coelho os poemas do presbítero de Beja sobre a Natureza, invocando 
fenómenos da Ciência, então em voga, "não têm por objectivo primeiro a divulgação de 
conhecimentos científicos, mas antes um fim moral". Recorda, a propósito, o "Antelóquio" de A 
Natureza, que serviria para exercitar a sensibilidade e a descoberta de Deus. A mesma 
investigadora anota, igualmente, que "além de ser elemento de primeira importância no pré-
romantismo europeu, segundo o juízo de Paul Van Tieghem {Le Romantisme dans la littérature 
européenne, p. 58), o sentimento da Natureza representa uma das notas mais vivas do estado das 
letras, que se irá definir em Portugal um pouco mais além na escala do tempo". Pensamos que a 
questão da personalidade controversa de Macedo não afecta, contudo, os múltiplos sentidos do 
seu empenho didáctico, bem como o interesse em medir o seu nível de informação sobre teses e 
autores em que a sua poliédrica personalidade se revê. Cf. "As ideias estético-literárias de José 
Agostinho de Macedo", ob. cit., p. 184. 
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Assim, obras como a Contemplação da Natureza, que se desdobra, mais 

tarde em dois poemas, Meditação e Natureza, assim como Newton reformulado 

na Viagem extática ao templo da Sabedoria, condensam "a preocupação 

intelectual em transpor para linguagem poética as grandes questões em voga da 

Filosofia Natural".128 A estes junta-se A Criação, onde reitera o essencial das 

abordagens anteriores, em que se interseccionam poesia e ciência, ao serviço das 

"verdades experimentais" que Macedo prefere "aos sistemas construídos pela 

razão", sob o magistério triangular de Bacon, Newton e Locke.129 Perante esta 

selecção lírica, Odette Penha Coelho não hesita em consagração do fecundo 

escritor como "introdutor do poema didáctico em Portugal", espectador da 

Natureza enquanto repositório de conhecimentos científicos e enquanto 

paisagem: a Natureza cósmica. 13° 

E sobre este pilar pentagonal de rimas ou verso branco que Maria Ivone de 

Andrade assenta igualmente o conceito macediano de Natureza, sintonizado e 

regido pela harmonia cósmica a que está sujeita, afinal, centro do imaginário 

setecentista do "mundo". Ou seja, um equilíbrio convivente entre verdades 

científicas e religiosas, assegurado em Portugal no dealbar de Oitocentos. 

Desde logo, o problema das origens e da idade do Universo é congénito na 

mundividência de Macedo sobre o cosmos, pelo que não estranha vê-lo alinhado 

pela "vulgata ortodoxa sobre os tão defendidos seis mil anos da criação do 

mundo". 132 

"Sei que os Enciclopedistas se opõem a esta minha proposição, que reduz 

a seis mil anos a duração do mundo, desde a época da criação. Estes 

Enciclopedistas para derramar dúvidas, e obscuridades sobre o primeiro 

UK CIDADE, Hernâni, ob. cit., p. 304. 
129 Ibidem, p. 305. 
130 COELHO, Odette Penha, "As ideias estético-literárias de José Agostinho de Macedo", 
Revista de História Literária de Portugal. Coimbra, Faculdade de Letras, Instituto de Estudos 
Românticos D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, 1972-1975, vol. IV, p. 167, nota 81. 
131 ANDRADE, Maria Ivone de Ornellas de, ob. cit., p. 213. 
132 Ibidem. 
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livro do mundo, sonharam uma pré-existência do Universo, que combate 

a época de Moisés". m 

A aposta em Moisés ainda é válida, em 1811 : 

"posso perguntar-vos se é mais chegado à razão o sistema de Taliamed ou 

o de Deslisle sobre a formação do Universo e produção das criaturas, se a 

cosmogonia de Moisés?".134 

Justifica-se, pois, que a fé de Macedo questione a plausibilidade das 

heréticas Époques de la Nature (1778), de Buffon.: 

"Se é mais conforme aos ditames da razão natural o sistema de Buffon, 

que pretende que uma pancada dada por um cometa no corpo do Sol, das 

lascas que saltaram se fizeram todos os globos que em torno dele giram, 

com tão compassados e regulares movimentos, se a criação do mesmo Sol 

e dos astros pela voz de um Deus Omnipotente, como nos declara 

Moisés?". 13S 

E contra esse "filosofismo orgulhoso que se diz regenerador do Mundo e 

salvador da Razão aviltada" que o escritor reage no púlpito, sinal de que a 

MACEDO, José Agostinho, A Verdade ou Pensamentos Filosóficos...pp. 80-4. 
Idem, Sermão contra o filosofismo do século XIX pregado na Igreja de S. Julião de Lisboa, 

na quinta dominga da Quaresma do ano de 1811. Lisboa, Inpressão de Eugénio Augusto, 2a 

edição, 1828. Do exemplo cosmogónico de Taliamed escasseiam detalhes, sendo a única pista 
possível um alusão encontrada no clássico galante das Luzes, "As Memórias de Casanova", 
dado como hábil demiurgo nos círculos da Maçonaria e pretenso "imortal", réplica do conde de 
Saint-Germain. Numa breve passagem do capítulo III, uma tal Madame d'Urff menciona "o 
famoso Taliamed, cujo verdadeiro nome seria Maillot, que era suposto ter morrido em 
Marselha, mas que continua vivo", segundo a correspondência que essa personagem afirmava 
receber dele. Cf. CASANOVA, Jean-Jacques, The Complete Mémoires of Casanova. By Jean-
Jacques Casanova, Chevalier de Seingalt (1725-1798). New York/Berlin, Globusz Publishing, 
s/d.. Relativamente ao erudito e viajante francês Deslisle de Sales trata-se do pseudónimo de 
J.B. Isoard, autor da obra em sete volumes intitulada De la philosophie de la nature, ou traité de 
la morale pour le genre humain, tiré de la philosophie et fondé sur la nature. Cinqième édition 
et la seule conforme au manuscrit original. Londres, 1789. Sob a acusação de ateísmo e 
nihilismo, a obra foi condenada à fogueira e o autor viu-se forçado ao exílio, sendo-lhe 
confiscados os bens. Voltaire e outros filósofos empenharam-se, debalde, na defesa de Deslisle. 
Cf. BELIN, Jean, Le mouvement philosophique de 1748 a 1789. New York, B. Franklin, 1973. 

Cf. Sermão contra o filosofismo..., p. 22-3. A obra de Buffon foi traduzida para português, 
por João António dos Santos, com o título As épocas da Natureza, Lisboa, 1837. 
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expressão destes conflitos rompera os diques dos círculos elitistas e se tornara 

pública, ao menos nas assembleias dos templos. O pregador, se reclama, por um 

lado, "o dever do homem pensar segundo a razão natural", também recorda a 

necessidade de "conhecer os confins ou as balizas que a Natureza constitui a essa 

razão". 

Todavia, em 1820, ainda que sob o anonimato, acabaria o autor por se 

render ao talento do conde-cientista francês, cuja ousadia crono-geológica e 

biológica convidava a uma nova dimensão de Tempo, alheio ao sentido 

escatológico-providencialista: o tempo científico. 136 

Na exuberante Epístola a Buffon, que cataloga de "vencedor do Tempo e 

da Morte", o divulgador curioso antepõe-se ao crente genésico e reconhece o que 

repudiara em 1811: 

"Rasgando o véu da idade, enfim lho assinas, 

Veio do espaço, errante, ígneo Cometa; 

Indócil, evadindo as leis severas, 

Da eterna gravidade, e oblíquo toca 

O luminoso Sol; ao choque horrendo, 

Já se deslocam lúcidos pedaços, 

E vão longe girar Planetas muitos, 

Vai a Terra também formar a Elipse, 

Éfogo liquidíssimo, e fervendo 

Se arqueia em Globo, se conforma em massa; 

Quanto arrefece mais, mais se condensa; 

Mil vagarosos séculos prepararam 

A ingente Mole como agora a vemos". 137 

HAMPSON, Norman, ob. cit., pp. 187-8. Não podemos omitir, na elaboração da nova 
identidade cronológica da Terra e da sistemática das ciências naturais, os 36 volumes da 
monumental Histoire Naturelle (1749-1788), coordenada por Georges-Louis Leclerc, Conde de 
Buffon. Cf. LECOURT, Dominique (dir.), Dictionaire d'Histoire et Philosophie des Sciences. 
Paris, PUF, 2003 p. 130. 
137 Cf. Jornal Enciclopédico de Lisboa, Tomo H, 1820, pp. 420-1. Além dos luminares da 
Grécia Antiga e da Modernidade, o escritor refere outros nomes, com os de William Whiston, o 
assistente de Newton, um dos difusores, entre nós, das ideias do mestre; Cari Lineu ("da 
Escandinávia um sábio a voz alçando descreve as produções da Natureza"), já convivente com 
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Afinal, ao invés da serena cronologia mosaica, são "milhares de séculos" de 

convulsão terrestre, em que Macedo subentende, antecipando-a, a actualíssima 

hipótese da panspermia universal: "eis os germes orgânicos do espaço" que "à 

voz do Eterno Ser se desenvolvem". Ao elogiar a "sublime teoria oposta aos 

sonhos de Whiston, de Burnet", manifesta rectificar as "quimeras vãs" de outros 

modelos cosmológicos alimentados pela cronologia genésica bíblica. 138 

A alusão ao inglês Thomas Burnet (1635-1715) suscita, de novo, a questão 

das fontes primárias em Macedo e as aquisições bibliográficas externas de 

relativa especificidade. A referência do poeta, muito provavelmente, é a obra The 

Sacred Theory of Earth (1684), que se tornou, segundo Steven J. Gould "a mais 

popular entre a literatura de especulação geológica do século XVII". 139 A sua 

proposta de explicação mecanicista do dilúvio bíblico, como uma das sete etapas 

constitutivas da história do nosso planeta, pode ser entendida, seguindo o parecer 

de John Brooke, na lógica do esforço de aplicar os nexos da ciência, como 

linguagem em afirmação, aos domínios do religioso. I40 

os nossos pré-românticos; o francês Maupertuis, autor do Essai de Cosmologie, de 1741, 
advogado da selecção natural; o italiano Malphigi (1628-1694), celebrado anatomista das 
plantas, ou o ainda o astrónomo alemão Heinrich Olbers (1758-1840), que propôs um novo 
método para determinar a órbita dos cometas e descobridor dos asteróides Pallas e Vesta. Cf. 
"William Olbers", Enciclopaedia Britannica. Chicago, Illinois, 2004. De resto, importa 
sublinhar que este periódico é apresentado pelo presbítero-divulgador aos leitores como resenha 
do "mais essencial que se acha nos modernos e melhores jornais estrangeiros", em particular 
"no excelente Jornal que em Edimburgo publicam os sábios Brewster e Jameson", ou seja, o 
The Edinburgh Philosophical Journal, editado a partir de 1819, e a que Macedo teve acesso, 
citando-o logo na edição de 1820 do Jornal Enciclopédico, a par com as indispensáveis 
Philosophical Transactions. O jornal de Edimburgo foi dirigido pelo eminente cientista Sir 
David Brewster (1781-1868) e o mineralogista Robert Jameson (1774-1854). Durante sete 
anos inseriu 888 artigos de reputados cientistas cobrindo todo um amplo espectro de disciplinas. 
Cf. The Edinburgh Philosophical Journal (1819-1826), 14 Volumes. Chicago University Press, 
2001. 

Cf. Jornal Enciclopédico de Lisboa, ibidem, p. 422. 
139 GOULD, Steven J. "The Reverend Thomas' Dirty Little Planet", in Ever Since Darwin, New 
York, W.W. Norton & C°, 1977, cap. 17, pp. 141-6. 

BROOKE, John Hedley, Science and Religion. Some Historical Perpectives. Cambridge 
University Press, p. 7. Burnet foi capelão real de Guilherme ill, de Inglaterra, e a sua tese atraiu 
muitos aderentes, mas também muitos opositores entre os dignatários da Igreja Anglicana. Na 
sua Telluris Theoria Sacra calcula o volume de águas subterrâneas requeridas pelo Dilúvio 
bíblico, intentando uma explicação técnica e natural para a catástrofe e insinuando uma 
interpretação alegórica dos seis dias do Génesis. Cf. GOULD, Steven J., ob. cit. 
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E nesta nova faceta da sua personalidade que o nosso pregador aceita o 

temível Frederico II, os sábios "ilustrados" - depois de os ter refutado - incluindo 

"Maupertuis imortal", numa litania apologética da evolução do cosmos, qual 

espécie de oração penitencial, de arrependimento e crença no progresso das 

ciências, operado por uma plêiade visível de "génios" humanos.141 

Idêntico volte-face se regista em relação a Newton e ao próprio sentido e 

vocação dos saberes que iam emergindo do labor dos naturalistas e matemáticos. 

O desdobramento da obra macediana em duas personalidades - haverá uma 

genuína e outra ersatz ou pseudo-Macedo ? - é sugerido por Maria Ivone de 

Andrade no seu exemplar ensaio biográfico. 142 

De facto, as primeiras vacilações, longe de ser lineares e definitivas, terão 

ocorrido entre 1813 - data da primeira edição de Newton - e 1815, com a segunda 

edição "correcta e aumentada" do mesmo poema. Nele, o egresso como que 

renega toda a virulência e acrimónia anteriores para com os ventos do novo 

paradigma em rápida construção. Etapa gnoseológica, acidente "epifânico" ou 

heteronímia oportunista, o "outro" Macedo é um mutante brandindo junto dos 

seus coevos as virtudes dos mesmos que, um ano antes, diabolizara. Ou seja, os 

enciclopedistas, acoimados de "maçonismo, tenebrosa seita". 

Já em 1816, num extenso arrolamento dos grandes matemáticos, filósofos e 

astrónomos de Setecentos, inclina-se perante o génio inglês: 

"Com efeito, o século 18 tem a glória de contar entre os homens que o 

ilustraram a Isaac Newton e a Leibniz (...). Com as suas luzes encheram 

não só a Real Sociedade das Ciências de Londres e a Academia de 

Berlim, mas todas as Universidades e Academias da moderna Europa. 

Foram consequências gloriosas e corolários bem deduxidos dos 

princípios de Newton: a precisão dos equinócios, a mutação do eixo da 

Terra, o movimento dos planetas primários(...). 143 

Cf. Jornal Enciclopédico de Lisboa, ibidem. 
142 Cf. Ob. cit., em especial a II Parte, capítulo IV, 1. 

Cf. "Matemática, Filosofia, Astronomia no século 18", O Espectador Português. Jornal de 
Literatura e de Crítica. Lisboa, Impressão Alcobia, 1816, n° 15, pp. 131-4. 
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Neste seu inventário, Macedo como que apresenta um certificado de 

familiaridade com a "nomenclatura" científica europeia. Se alguns deles são 

públicos e notórios - Cassini, "o fundador da ciência dos astros", Wolff, Euler, 

Kepler, mesmo S'Gravesand ou Muschembroek - outras menções ilustram uma 

teia de relações "menores", mas não menos significativas, como é o caso do 

"insigne Boscovich". ,44 

Duas facetas que ainda nesse biénio se expressam, contraditórias, sobre 

fundamentos do conhecimento e da necessidade de conhecer, antes que Newton 

e, 15 anos mais tarde, a Viagem Extática, promulguem e ampliem as novas 

verdades aos contemporâneos: 

"De que serviria ou aproveitaria girar com o pensamento errante pelos 

espaços das esferas celestes; medir a distância e o movimento dos astros; 

calcular as leis da gravitação dos corpos (...) ou correr pelos ares a 

considerar os meteoros, se permanecemos envoltos na vergonhosa 

ignorância de nós mesmos?".14s 

O que Macedo glosa é a decantada e clássica desconfiança na razão e nas 

capacidades cognitivas do indivíduo, "tema que perpassa toda a história europeia 

do conhecimento desde Platão, com filiação na Escolástica e em S. Paulo". 146 

Um cepticismo que se poderia fundar na exigência primeira de um socrático 

"conhece-te a ti mesmo". Não assegurava ele que o cepticismo científico é o 

Ibidem. Entre outros, o divulgador aponta o matemático italiano Bonaventura Cavalieri 
(1598-1647), celebrado na sua época como criador da "Geometria dos Indivisíveis", com 
impacto no cálculo diferencial, obra referida no artigo; o francês Alexis Clairaut (1713-1765), 
outro matemático que confirmou, na sua Théorie de la figure de la Terre, de 1743, a suspeição 
do nosso globo ser achatado nos poios; Willelm Jacob's Gravesand (1688-1742), filósofo e 
matemático holandês que apostou na física experimental, convicto de que ela traduzia a verdade 
de Deus; Charles-Marie de la Condamine (1701-1744), o naturalista que contribuiu com as 
notas das suas expedições para as teses de Buffon; Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), autor 
de trabalhos fundamentais para a astronomia, de quem Macedo cita a Mecânica Analítica, "obra 
verdadeiramente magistral", publicada em 1788. 

Cf. A verdade ou pensamentos filosóficos..., p. 3. 
146 ANDRADE, Maria Ivone de Ornellas de, ob. cit., p. 221. 
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partido mais seguro para o homem de siso"? Daí que "este" Macedo se decida 

pelos seres finitos e os corpos físicos como os únicos capazes de suportar a 

debilidade do nosso entendimento. Refuta, por isso, a noção de espaço segundo 

Newton, na qual vê um "perfeito espinosismo": 

"Quer que este espaço seja infinito (eis aqui o que me deixou aturdido) e 

que seja uma propriedade da Divindade. Chama-se a isto espinosismo em 

bom Português. Eu peço licença aos ingleses para impugnar Newton".148 

Categórico, o autor sustenta que o homem jamais penetrará "no 

conhecimento da essência íntima das obras de Deus", 149 juízo que decorre da sua 

retórica face à natureza e que alega no poema com o mesmo título, ao afirmar: 

"não me envergonho de deixar por Moisés, Newton, Descartes".150 Já no 

reformulado apreço pelo génio britânico, continua o pregador a subscrever que 

"as leis que o Supremo Autor deu à Natureza são incógnitas. Para o 

entendimento humano à vista desta viva máquina do Universo não há senão duas 

funções: admirar e ignorar". 151 

Avançando para os conteúdos mais explícitos do ideário cosmológico de 

Macedo, vemos que esse mesmo postulado dos limites da razão humana pauta a 

sua abordagem do problema da gravitação planetária e o historical que dele faz 

no poema Newton e na sua versão aumentada, a Viagem Extática. Leis 

incognoscíveis, mas não iludíveis aos sentidos humanos e aos instrumentos 

Non plus sapere, quam opportet saper e (não saber mais do que aquilo que importa saber) é a 
sigla que o autor afirma gostar de "gravar na fachada da minha ideal Universidade". Cf. "Crítica 
filosófica. Variedades científicas", Jornal Enciclopédico de Lisboa, Maio 1820, tomo I, pp. 
328-9. 

Cf. "Carta XXVII sobre os poucos conhecimentos humanos", Cartas Filosóficas a Attico. 
Lisboa, Impressão Régia, 1815, pp. 319-327. Trata-se de uma colectânea de 27 missivas sobre 
literatura, crítica e filosofia moral dirigidas a D. Joana Tomásia de Brito Lobo da Silveira, 
religiosa do mosteiro de Odivelas. Terá a personalidade da interlocutora condicionado o modo 
de expressão e a ortodoxia do autor? A ser assim, reencontraríamos aqui a observação de J. 
Silva Dias, a pretexto da instabilidade e imprecisão das convicções nos autores ecléticos 
setecentistas. Será que José Agostinho de Macedo optou, inversamente, por uma estratégia de 
"mimetismo" culturalmente correcto, "uma máscara de conservador" num espírito progressista ? 
Cf. SILVA, J. S. Silva, O ecletismo em Portugal no século XVIII..., p. 13. Rever o que dissemos 
a propósito de António Ribeiro dos Santos, neste Capítulo, p. 22 supra. 

Cf. Cartas filosóficas a Attico, ibidem. 
150 Cf. A Natureza, p. 25. 

Cf. Newton. Lisboa, Impressão Régia, 1815, p. 32. 
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auxiliares que apreendem as aparências, na ausência do númeno abscôndito. E a 

prová-lo está o modo como o escritor argumenta e lida com diferentes pareceres 

e informações nas duas versões em causa. 

Recorda, por exemplo que 

"a gravitação mútua dos Planetas e Sol foi conhecida dos mais antigos 

filósofos, como se acha demonstrado na Prefacção dos Elementos de 

Astronomia Física e Geométrica do célebre doutor David Gregory".152 

O comportamento interactivo da família solar abre caminho às dúvidas que 

o informado pregador alega relativamente ao heliocentrismo, em nome de um 

caprichoso solipsismo gnoseológico, mas, sobretudo, em coerência com a sua 

doutrina dos limites cognitivos e do seu pirronismo de base. 153 Aquilo que 

Macedo arguia, afinal, reencontrava as linhas gerais da frente anti-newtoniana e 

anti-copernicana da ortodoxia religiosa, simbolizada nas invectivas do abade 

Flexier de Réval contra a pluralidade dos mundos e a vulgarização planetária da 

Terra. 154 Afinal, a Terra girava ainda, como "hipótese", em torno do Sol. Do 

ponto de vista institucional, só em 1835 é que o Index romano "absolve" 

Copérnico....155 Por isso, a máxima "admirar e ignorar", é de novo invocada: 

Cf. Newton, nota 5, p. 32. Professor de Matemática na Universidade de Edimburgo, David 
Gregory (1659-1705) ensinou as teses de Newton de par com a filosofia natural da Grécia 
antiga. Em 1702 publicou a Astronomiae physica et geometricae elementa que popularizou as 
ideias do mestre. Macedo poderá ter colhido aqui os passos da polémica com Leibniz, bem 
como as alusões à gravitação universal nos autores antigos. Cf. Dictionary of Scientific 
Biography; EAGLES, CM., "David Gregory and Newtonian Science", British Journal for the 
History of Science, 10, 1977, pp. 2126-225. 
153 "Eu descubro em Pirron; com pertinácia/duvida do que vê, tactea, escuta'Vnega as luzes ao 
Sol e aos Astros moto" - confessa o hiperbólico Macedo no auge do seu "vôo"onírico. Cf. 
Viagem Extáctica..., Canto primeiro, p.59. 
154 "Coelum coeli Domino, terram autem dedit filiis hominum " - eis a máxima do abade Flexier 
de Réval. Cf. Capítulo 3.7., supra. 
155 Ainda depois da atitude tomada pelo papa Bento XIV, em 1757, ao aprovar tacitamente a 
doutrina heliocêntrica, o De Revolutionibus mantém-se no Index publicado em Roma, em 1819. 
As resistências mantiveram-se quando o cónego Giuseppe Setelle viu recusado o imprimatur 
para o seu manual de Astronomia, em 1820, no qual tratava o helicentrismo como tese e não 
como mera hipótese. A contestação iria obrigar, entretanto, os censores a alterar a perspectiva, 
teoricamente acatada a partir desse mesmo ano, mas apenas formalizada em 1835 quando da 
impressão da nova listagem dos livros interditos. Cf. GINGERICH, Owen, "The Copernican 
Revolution", in FERNGREN, Gary, B. (ed.), Science & Religion. A Historical Introduction. 
Baltimore/London, The John Hopkins University Press, 2002, p. 103. Por seu lado, todas as 
tendências da Igreja Protestante - Luteranos, Calvinistas, Anglicanos - encararam a doutrina 
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"Chame-se uma demonstração o giro ânuo da Terra à roda do Sol. Eu 

não me sujeito voluntariamente a esta opinião. Mercier lançou por terra o 

sistema Copernicano; eu nenhum sigo." I56 

Se, em 1815, alegava a sua independência perante Copérnico e os restantes 

sistemas cosmológicos, no ano seguinte, o polemista apressa-se a alinhar pela 

fileiras heliocêntricas, talvez por instinto do seu pendor contraditório, acicatado 

por Pato Moniz, um dos seus críticos mais persistentes. A controvérsia, gerada 

por detalhes de vocabulário astronómico, acaba por ser ilustrativa dos discursos e 

representações ideais do cosmos, nas elites comunicacionais, em vigor no início 

do nosso século XIX. A imagem que recuperamos é a de um modelo aristotélico-

plotomaico de um "mundo" organizado em "céus", que resiste nas concepções de 

Pato Moniz. Até que ponto é esta imagem extensiva, por exemplo, ao universo 

dos leitores do periódico que insere o debate, aos extractos instruídos da nossa 

população ?. Face à estrofe macediana, "imóvel deixa o Sol no Firmamento", o 

crítico observa: 

"O que são dois erros juntos: porque o Firmamento é o Oitavo Céu e o 

Sol faz a sua revolução no quarto". 157 

copernicana como contrária ao texto bíblico. Em Inglaterra, John Owen (1616-1683), famoso 
nos anais do Puritanismo, declarou o sistema de Copérnico uma "enganadora e arbitrária 
hipótese contrária às Escrituras". Em 1873, o Sínodo Luterano do Misssouri publicou uma obra 
intitulada Astronomische Unterredung, na qual se criticavam, de forma exaltada, os sistemas 
astronómicos não-geocêntricos. Em nome da literalidade bíblica, defendia-se que a Terra era o 
principal corpo do universo e permanecia imóvel. O autor desautorizava não só os sistemas de 
Copérnico e de Newton, como também uma imensa lista de astrónomos de datas mais recentes. 
Cf. WHITE, Andrew D., A History of the Warfare of Science With Theology . New York, 
George Brazilier, 1955 (ed. original, 1895). 

Cf. Newton, p. 32, nota 5. Duas obras marcam a contestação do escritor e dramaturgo 
parisiense Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) à crescente maré newtoniana, no início do 
século XIX. Satires contre les astronomes, de 1803 e L'impossibilité du système astronomique 
de Copernic et de Newton, de 1806, tipificam os obstáculos que o génio inglês conheceu desde 
o início junto da "inteligência" francesa. Registe-se que a data desta última obra (1806), a que 
Macedo alude, confirma a recepção atempada das novidades em Lisboa. De Mercier, cf. o 
Capítulo 2, 1, supra, a pretexto da sua obra de antecipação L'An 2440, rêve s'il en fut jamais 
(1770). Cf. MERCIER, Sébastien Louis, Tableau de Paris. Paris, Éditions J.-C. Bonnet, 1994. 

Cf. O Espectador Português..., n° 18, p. 162. 
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A resposta apresenta-nos um Macedo transfigurado, combativo a favor do 

heliocentrismo, actuante na denúncia do universo "peripatético", presente no seu 

opositor: 

"Que me diria Pato se eu, em verso ou prosa, seguisse, em 1814, o sistema 

astronómico do velho e decrépito Ptolomeu ! Mas, enfim, querem-se dar a 

conhecer de todo, porque sigo ( e em Poesia cujo domínio é mais amplo ) 

o sistema de Copérnico, ou renovado por ele, porque é o de Filolau, de 

Nicetas, de Hiparco, do Cardeal de Cusa, e depois de Galileu, o de 

Newton, o de todos. Saltam em mim e arguem-me por não seguir o de 

Ptolomeu, que faz andar o Sol no quarto Céu, lembrando-me como 

Peripatéticos que são, que o Firmamento é o oitavo Céu, quando na 

acepção da moderna Astronomia, Firmamento se toma por essa vasta 

extensão de espaço visível onde se descobrem os Astros". 158 

O debate, intenso, sobrevive nas páginas do Espectador e na troca de 

argumentos, revelando facetas constitutivas da imago mundi da época e da 

sobrevivência de noções estéreis nos novos modelos conceptuais. Quando o 

contraditor de Macedo lhe anota um "erro de terminologia", a pretexto da 

expressão "dos Astros e dos Sóis", o pregador caricaturiza ao seu melhor estilo e 

aproveita para fazer a didáctica do heliocentrismo: 

"Ora na verdade não cuidei que tínhamos cá um Cassini, um Halley e um 

Laplace desta abotadura. Mas astrónomo certamente o não é. Saiba que 

astros são todos os orbes luminosos e opacos esplhados pela mão do 

Omnipotente no indefinido espaço da Criação. Lembrando-me das novas 

opiniões astronómicas, delicadamente seguidas por Fontenelle no livro da 

Pluralidade dos Mundos, supus, e talvez sejam, as estrelas fixas outros 

tantos sóis semelhantes ao nosso e sóis que não brilhem ociosos só para 

enfeitarem o quadro da noite, mas que sejam centros de muitos astros que 

em torno deles girem e recebam também dos seus respectivos sóis centrais 

Ibidem. 

424 



as luzes que o nosso planeta recebe deste sol que é o centro do nosso 

sistema".159 

A judiciosa anotação das matérias sensíveis e em processo de controvérsia, 

nas páginas de Newton, ajudam-nos a perceber o impacto de alguns problemas 

astronómicos e cosmológicos herdados de Setecentos. Para revistá-los e aceder a 

um auto-conhecimento contemplativo do Universo, Macedo mergulha numa neo-

mitológica Viagem extática, na melhor das tradições da "Ilustração", na opinião 

já referida de Raymond Ruyer.160 

Um título idêntico editado, em 1793, pelo espanhol Lorenzo Hervás y 

Panduro (1735-1809), pode certificar a moda destas "viagens imaginárias", 

enquanto fórmulas utópicas em que se projectam e revêm desejos de 

emancipação do ser humano, na onda do cientismo triunfante, já repercutido em 

algumas leituras políticas dos nossos publicistas em finais da centúria. 161 A obra 

Viaje estático ai mundo planetário, que poderia ter sido sugerido pelo 

Itinerarium, de Kircher, bem pode ter inspirado o título de Macedo. 162 Escritor 

polifacetado, como o pregador português, Panduro traz a assinatura da Ilustração 

do país vizinho e "sintetiza nitidamente "síntese dos valores da tradição e do 

progresso", na opinião de José Ignacio Iturralde. 163 

'"Ibidem, n°19,pp. 183-5. 
Cf. Viagem Extática ao Templo da Sabedoria. Poema em quatro cantos. Lisboa, Impressão 

Régia, 1830; RUYER, Raymond, ob. cit.. José Agostinho de Macedo confessa ter sido penosa a 
finalização deste poema, "muitas vezes interrompido" pela doença. Segundo a sua Declaração 
final, o original foi depositado na Biblioteca do Real Mosteiro de Alcobaça, certificada a autoria 
do mesmo. 

"O invento celeste o das Ciências ! O invento de imensa utilidade para o homem! " - assim 
se exprimia, com inexcedível fervor, o portuense José Manuel Ribeiro Vieira de Castro ao 
analisar o maior ou menor acolhimento das Ciências pelos diferentes sistemas de governo. "As 
ciências mostrarão ao homem toda a capacidade do seu vasto Espírito". Sintoma de uma 
percepção gradual das metamorfoses que uma visão científica do mundo e da sociedade poderia 
provocar, antecipando o modelo que Auguste Comte viria a teorizar. Cf. Discurso a favor das 
Ciências no Governo Monárquico. Porto, Oficina da Viúva Nallen, Filhos & C\ Imprensa da 
Relação, 1795, em especial pp. 20-59. 

HERVÁS Y PANDURO, Lourenzo, Viaje estático ai mundo planetário, en que se observan 
el mecanisno y los principales fenómenos dei Cielo; se indagam sus causas físicas, y se 
demuestram la existência de Dios y sus admirables atributos. Madrid, Imprenta de Aznar, 1793. 

Cf. ITURRALDE, José Ignacio, Hervás y Panduro, ilustrado espanol (Dissertação de 
doutoramento). Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1988. Neste estudo 
bibliográfico e biográfico, o autor pretende "comprovar a existência de uma autêntica Ilustração 
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Na revisão que da obra faz Alfredo Lefebvre, afirma-se que a Viaje 

Estática "está à altura das grandes concepções cosmológicas da geração do 

abade, entranhada de viva poesia", e representativa de uma projectada "harmonia 

entre ciência e religião". 164 É curioso que Panduro critica os múltiplos autores 

que se aplicaram nas especulações sobre os domínios extraterrestres, numa 

prédica agressiva que visa 

"autores peregrinantes e meio adormecidos que com títulos de sonhos, 

recreações e entretenimentos falam dos Céus, criando caprichosamente 

novos mundos, fingindo-se ridiculamente povoadores e inventando leis e 

modos fantásticos de governo". 16S 

Na sua "viagem", ou "reflexão em torno dos fenómenos astronómicos e dos 

pressupostos, razoáveis, sobre a pluralidade dos mundos habitados", Panduro 

recorre amiúde aos aos clássicos greco-latinos, comentando e censurando, aqui e 

ali, os autores modernos, como Riccioli, Huyghens, Fontenelle, Derham, Bonnet, 

e outros, no modo como encararam os diferentes "planetícolas" ao longo da sua 

ficcionada excursão. 166 

Entre a prosa do "ilustrado" espanhol e a poesia do pregador português, a 

ponte é feita pelo recurso de ambos às autoridades dos Antigos, de permeio com 

citações de autores e cientistas coevos. Neste particular, Macedo pretende que o 

poema "não fique uma simples nomenclatura ou catálogo estéril, mas como um 

espanhola que partilhava dos ideais do progresso humano, difundindo o credo deísta, mas 
fundamentada no modo de vida cristão". Cf. Resumo, ob. cit.. Hervás y Panduro frequentou o 
curso de Filosofia e Teologia na Universidade de Alcalá de Henares. Foi afectado pela ordem de 
Carlos III de expulsão dos jesuítas e estabeleceu-se em Roma, a partir de 1783. Foi bibliotecário 
do papa Pio VII e a sua obra atinge cerca de 90 volumes, de pendor histórico-filológico. Cf. 
RAMIREZ DE CICENDEZ, Maria Pilar, Precursor de viajes espaciales: aclaraciones sobre la 
vida, obras y país natal de Hervás y Panduro. Madrid, Ediciones Libertárias, 1985. Outras 
fontes conferem-lhe o título de "pai da moderna filologia comparada e urn dos homens mais 
sábios do século XVIII". Cf. Grande Enciclopédia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 
Barcelona, Hijos de J. Espasa, Editores, Volume XXVII, 1925, pp. 1299-1300. 

LEFEBVRE, Alfred, Los espaholes van a otro mundo. Barcelona, Ed. Pomaire, 1968, p. 17. 
' Ibidem, p. 18. Lefebvre chama a atenção para as contradições de Panduro: "Como se os céus 

físicos fossem feudo exclusivo dos eclesiásticos ou o nosso bom Lorenzo não estivesse isento 
de delíridos alucinantes". 
166 Ibidem, p. 19-24. 
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arsenal dos conhecimentos humanos". Para tal, almeja superar o clássico 

Itinerário Extático, do jesuíta Kircher ou a Pluralidade dos Mundos, de 

Fontanelle, entre outros. 167 

Ao invés da "reflexão" de Panduro sobre as informações disponíveis, o 

"êxtase, arrebatamento, excesso mental ou sublime delírio", na qualificação do 

autor - hoje, "estado modificado de consciência" - um dos grandes recursos do 

imaginário, é o "veículo" utilizado por Macedo - mero ornamento estilístico ou 

experiência inefável, de facto ? - para empreender o seu périplo pelo cosmos: 

"Subi nas asas 

de sobre-humanos êxtases que soltam 

das corpóreas prisões a alma elevada, 

além da habitação terrena e triste. 

Sonho, não foi sonho. 

Extase foi somente e conduzido 

de um Génio habitador do excelso Olimpo". 168 

O autor, "tal extático", sobe e eleva-se "onde não chega flutuando nuvem". 

Depois de "passar" pelo Sol - "centro fixo e comum de globos vastos, gravitação 

recíproca lhes basta", esse "motor eterno", depara-se com a Lua, um dos motes 

mais popularizados pela imprensa europeia e americana da época, 

particularmente induzido pelos trabalhos de observação por William Herschel 

nas décadas de 1770 e 80: 

"Sem cessar gravitando, áureos planetas, 

Cf. "Advertência", Viagem Extática..., p. 4. Sobre o criativo cientista jesuíta cf. BACH, Jose 
Alfredo, Athanasius Kircher and His Method: A Study in the Relations of the Arts and Sciences 
in the Seventeenth Century ( Dissertação de Doutoramento). Universidade de Oklahoma, 1985. 
A obra citada por Macedo, Itinerarium extaticum s. opificium coeleste, foi publicada em Roma, 
em 1656. Cf. The Catholic Encyclopedia, vol. IH 
168 çç Viagem Extática..., Canto Primeiro, p. 16. Sabe-se da longa história da criação artística, 
nas suas múltiplas disciplinas, do uso recorrente de estímulos psicotrópicos, naturais e 
artificiais, que possam favorecer a percepção de "visões" ou experiências e vivências 
extraordinárias, normalmente não obtidas em condições correntes no quotidiano. Veja-se a 
confissão do escritor Aldous Huxley nas obras The Doors of Perception (1954) e Heaven and 
Hell (1956) em que descreve o uso de mescalina para induzir estados mentais visionários. Cf. 
HUXLEY, Aldous; HOROWITZ, Michael (ed.); PALMER, Cynthia (ed.), Moksha: Aldous 
Huxley Classic's Writings on Psychedelics and the Visionary Experience. Vermont, Park Street 
Press, 1999. 
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a Lua já descubro e vejo mares, 

os lagos, fundos e caudalosos rios 

que parecem da Terra, obscuras manchas (...). 

Ilhas descubro, altíssimas montanhas."169 

O satélite selenita é para o autor "um problema irresolúvel. Sabemos que é 

um corpo grande, obscuro, opaco, esférico e semelhante ao globo da Terra em 

matéria". Em abono das suas notas refere a opinião de alguns "filósofos" 

suportando uma imagem estereotipada que vai perdurar noutros autores 

oitocentistas portugueses: 

"querem alguns que as partes luminosas do corpo da Lua, sejam certas 

porções mais elevadas que as outras, as quais reflectem luz do Sol, como 

montanhas, promontórios e ilhas e que as partes obscuras da mesma 

sejam mares, lagoas e rios (...).170 

No roteiro do etéreo viajante interpõem-se, entretanto, outros objectos, bem 

familiares, sintomas outros do continuado mistério da Criação: 

"Do sistema solar como aberrantes 

em torno doutro centro eu vejo a torva 

ígnea face de excêntricos cometas (...), 

astros são, mas incógnitos na marcha 

têm diferente impulso e leis diversas; 

talvez séculos futuros as mostrem 

Ibidem, p. 20. Para a descrição das observações lunares de Herschel, cf. DREYER, J. L., 
(ed.), The Scientific Paper of William Herschel. London, 1912, apud CROWE, ob. cit., pp. 61-6. 

Cf. Newton, p. 33, nota 6. "As mais bem fundadas hipóteses da teoria da Lua acham-se nos 
princípios de Newton, na Astronomia de Gregory, de Whiston, Keill e Lalande" - refere 
Macedo. Do astrónomo John Keill (1671-1721), sabemos que foi docente em Oxford e sócio da 
Royal Society, tendo sido mais um dos partidários de Newton contra Leibniz. Cf. GILLISPIE, 
Charles. C. (ed.), Dictionary of Scientific Biography, ob. cit.; Por sua vez, Joseph-Jérôme 
Lefrançais Lalande (1732-1807) procedeu a estudos de larga escala de astronomia lunar no 
Observatório de Paris, junto de Louise-Elizabeth-Félicité du Piery, a primeira mulher a ensinar 
astronomia naquele instituto. Membro activo de uma loja maçónica parisiense, Lalande foi um 
dos redactores do Dictionary of Atheists, iniciado em 1799. O seu contributo matemático foi 
relevante para reforçar a teoria da gravitação de Newton e a consequente popularização da 
astronomia. Cf. ALDER, K., The measure of things. London, 2002. 
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e se espantem talvez tardios netos 

de nos ser escondido inda o mistério 

da portentosa máquina do Mundo". I71 

Macedo cuida em marcar a sua posição perante um dos milenares motivos 

de temor humanos. Ao remeter para os princípios de Newton a explicação da 

natureza dos cometas, reforça uma vez mais o primado do sistema de Whiston, já 

alegado por Miguel Pedegache, como um dos autores-padrão nas concepções 

cosmológicas mais popularizadas e persistentes no início do século XIX 

português.172 Não surpreende, de igual modo, que "a estrutura racional tipo 

escolástico-ecléctico" do divulgador-poeta, assim caracterizada por Maria Ivone 

de Andrade, 173 seja sensível o bastante para diluir os ancestrais medos que esses 

corpos vagabundos desde sempre impuseram no imaginário colectivo. 

"Não temas, não te assustes, vulgo insano 

que esse astro, que tu vês, não te anuncia 

as armas de um indómito Urano 

que a pátria te reduz a cinza fria (...). 

São astros como os outros, e alongados 

do nosso turbilhão lá vão marchando (...)". 174 

A pretensa interferência dos astros e dos cometas sobre os "temperamentos, 

propensões e apetites" volta a ocupá-lo noutras páginas. Aceita que esse efeito se 

possa registar apenas como "alteração que esses (astros) causam na atmosfera e, 

consequentemente, no físico do homem, ainda que seja infinitésima a 

171 Cf. Viagem Extática..., ibidem, p. 21. 
172 Cf. Newton, p. 33, nota 7. Explica Macedo que "os corpos dos cometas são certamente 
substâncias sólidas, fortes, fixas e duráveis e que, de facto, são uma espécie de planetas que se 
movem à roda do Sol e que resplandecem com a luz dos rais do Sol que reflectem" E cita, como 
exemplo didáctico, "as órbitas parabólicas de 21 cometas descritos no sistema solar de 
Whiston". 
173 Cf. La Belle et la Bête. Dois Epigramas de Alcipe, p. 192. 
174 Cf. A Criação, estâncias 95-6. Atente-se que no lastro ecléctico do autor resistem aqui as 
noções cartesianas de "turbilhão" e "vórtice". 
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compressão que produzem no ar". De contrário, "se se entende esta influência 

pelo que pertende ao moral é um erro, uma quimera". 175 

A viagem onírica de Macedo detém-se, por fim, diante do "Génio do 

Tamisa", a quem cumula de homenagens e créditos: 

"Recíproca atracção dos corpos todos 

força de antigos evos ignorada 

foi atracção recíproca efoi sempre 

centrífuga e centrípeta esquecida 

com que estranhos fenómenos explicam".176 

Se, como escreveu Alexander Pope, Deus disse: "Faça-se Newton!"177, 

então, Macedo bem pode ter lido a exaltação do deísta britânico quando, a dado 

passo do seu périplo, testemunha idêntica conclamação: 

"Surge O Newton, bradava a voz do Eterno; 

Nasceu Newton ao Mundo e nasce o dia". m 

Entre as dezenas de figuras que se cruzam no caminho das suas estrofes, o 

cartesiano Fontenelle é um dos eleitos, aliás colocado no mesmo séquito de 

excelência junto de Newton. 

"Aos céus apontando, e contemplando os astros, 

diz que habitados são (..) 

que existem mundos mais no éter imenso 

de voraces cingido (...). 

Cf. O homem e os limites da razão, p. 41-3. A mesma reverência para com o sábio inglês, 
"legislador" do cosmos, detecta-se no jovem Almeida Garret, no poema O Retrato de Vénus, 
Canto Primeiro: "Doce mãe do universo, ó natureza/alma, origem do ser, germe da vida/de 
multímodos entes reproduzes/a variada existência e lhas prolongas:/que no fluído imenso 
legislando/libras sem conto ponderosos mundos/que na elipse invariável cortam fixos". Cf. Ob. 
cit.. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1821, p. 9. 

Cf. Viagem Extáctica..., Canto Terceiro, p. 58. 
177 Cf. HAMPSON, Norman, ob. cit., p. 63. 
178 Cf. Newton, p. 107. 
179 Ibidem, p. 107. 
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A temática da habitabilidade dos corpos celestes e de outros mundos além 

Terra é assumido em diversas estâncias de ambas as versões do poema. A 

aceitação de outros seres planetários pelo escritor resulta, como sabemos, das 

implícitas e ilimitadas potencialidades do Supremo Ente. No que toca à Lua, 

"nunca em clara luz podemos saber 

se é do Ser pensador também morada. 

Em tão vário satélite da Terra 

Não se descobre, como em nosso Globo 

A atmosfera diáfana em que os Entes 

Só podem vida ter, só movimento".180 

Mas, porquê "prescrever limites aos esforços da Eterna Omnipotência ?" -

questiona-se o pregador se, muito provavelmente, se admitem outras moradas, 

habitadas até por diferentes entidades, não necessariamente antropomórficas. 

Aqui, Macedo, surpreende ao optar pela alteridade não-humana, variante 

subscrita ou, pelo menos, não rejeitada por Inácio Monteiro, Teodoro de 

Almeida, passando pelo padre Feijoo, no espaço ibérico, como doutrina 

partilhada por muitos outros adeptos europeus da pluralidade dos mundos: 

"Da imensa criação no imenso Império 

de outros órgãos, talvez, de outra figura 

sejam dotados semoventes Seres, 

que habitadores de tão vastos Corpos 

como na Terra nós, no espaço vivam!". I81 

Uma antropologia que cessa de ser exclusiva, desfigurada da matriz 

adâmica, dotada de "outros órgãos" e "outras figuras", entes vivos e activos, 

noutros mundos extraterrenos. Representações ousadas que não perturbam a 

piedade e o rigorismo católicos do escritor. No fundo, esta admissão da 

pluralidade dos seres vivos concerta-se com a tese da "imensa gradação dos 

Cf. Viagem Extáctica...., Canto Quarto, p. 130. 
Ibidem. 
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Seres", expendida a propósito da "reguladora Mão que rege o Todo".182 

Repetindo Manuel Antunes, nunca numa época como esta, autores e pensadores 

de toda a espécie - Pope, Thomson, Buffon, Bonnet, Kant, Herder, entre outros 

cúmplices de leituras dos nossos árcades e pré-românticos - "falaram tanto acerca 

da Cadeia do Ser ou tenham aderido mais implicitamente ao esquema geral de 

ideias com ela ligado ou delas tenham extraído as sua simplicações latentes".183 

4. 7. Projecções extra-terrenas na celebração do voo do aeronauta 

Lunardi. 

A possibilidade do voo humano projecta, desde ícaro, um dos sonhos mais 

arcaicos da nossa espécie: a libertação da superfície terrestre, a conquista da 

atmosfera e, a partir daí, a gradual aquisição de novos domínios aéreos. Estes 

desideratos foram, e continuam a ser, extensões de uma utopia muito específica 

do destino humano: a superação dos limites de si mesmo, num desafio 

constituído por etapas sucessivas em nome do progresso e da felicidade, sempre 

distantes. 

Salvaguardando eventuais exageros nacionalistas, regularmente cometidos 

por diferentes parcialidades historiográficas, convocamos aqui as teses do 

investigador Roy Porter que, ao equacionar algumas vertentes da "Ilustração" 

inglesa, destaca o pendor da "inteligência" da grande ilha para a criação de 

noções de futuro, contrapostas ao passado, capazes de gerar um acrisolado fervor 

no avanço civilizacional. Como atesta Rupert Hall, "por volta de 1750, 

contrariamente a todo o precedente histórico, os quase bárbaros ilhéus 

mostravam-se inteligentes, cultos e prósperos e a sua luz parecia iluminar a 

Europa". 184 

"Esse acento no progresso estava no ar" - esclarece Porter - ao acentuar o 

impulso dado à capacidade humana em conhecer-se cada vez melhor, a si mesmo 

Ibidem, Canto Segundo, p. 58. 
Cf. "Iluminismo", Verbo-Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, tomo X, p.928. 

184 HALL, Rupert, ob. cit., p. 476. 
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e à Natureza, encorajando acções que levaram a uma linha crescente de 

explorações, dos oceanos às manufacturas, exigindo novas técnicas e inventivas, 

decisivas para a matriz da modernidade. 185 

O activismo filósofo britânico logrou contaminar a ala liberal do 

reformismo religioso, cujo entusiática adesão é bem expressa pelo ministro 

unitariano Richard Price (1723-1791) que se questionava sobre a celeridade das 

conquistas humanas, incluindo a capacidade de voar: 

Quem imaginaria, mesmo no início deste século, que em poucos anos a 

humanidade pudesse adquirir o poder bastante para sujeitar os seus 

desejos a força imensa do raio e voar em máquinas aerostáticas? Muitas 

descobertas similares nos aguardam, e talvez não seja extravagante 

esperar que o progresso não cesse até poder excluir da Terra muitos dos 

seus piores demónios e restaurar um estado paradisíaco que, de acordo 

com a história mosaica, precedeu a época presente". m 

Os contributos de Isaac Newton e John Locke são recordados por comparação com a 
participação dos pensadores franceses, globalmente mais cotados pelos suportes filosóficos das 
"Luzes". O esforço da "Ilustração" britânica pela abertura de um novo ciclo evolutivo, encerra 
ainda, segundo Porter, o nascimento da ficção científica, com Samuel Madden e as suas 
futurológicas Memoirs of the Twentieth Century being original letters of state under George the 
Sixt (1733). Cf. PORTER, Roy, Enlightenment: Britain and the Creation of Modern World. 
London, Allan Lane, 2000. Na sátira de Madden, uma série de documentos do século XX é 
retroprojectada para o século XVIII, servindo-se o autor de uma ficcionada "história do futuro" 
para testar as reacções sociais perante novas fórmulas prospectivas, admitindo potenciais 
transformações induzidas pela ciência e aproximando o plausível da verosimilhança. Cf. 
ALKON, Paul, "Samuel Madden's Memoirs of the Twentieth Century", Science Fiction 
Studies, #36, Parte 2, Julho 1985. 

Cf. PORTER, Roy, ob. cit., passim. O credo unitarista repousa no primado da unicidade em 
vez da trindade divna. Evoluiu dentro do Reformismo cristão, ao que parece, na região da 
Transilvânia, cerca de 1570, sendo igualmente os seus adeptos identificados como anti-
trinitarianos, arianos ou socinianos. Entre os seus crentes, a congregação reivindica nomes como 
Isaac Newton, Edmond Halley, Arthur Lovejoy, o herético Joseph Priestley, descobridor do 
oxigénio ou ainda Charles Darwin. Cf. The Catholic Encyclopedia, vol. XV, 1914. Sobre as 
relações entre sensibilidades religiosas e progresso científico, registe-se que o teólogo 
reformista John Dillenberger pretendera ver na elevada percentagem de membros Puritanos, 
integrantes da Royal Society, de Londres, um sinal da precoce disponibilidade dessa tendência 
para com a "nova ciência" newtoniana. Questão complexa que exige saber em que medida os 
limites dogmáticos dos restantes credos cristãos impediram ou incentivaram os seus aderentes 
na busca de outras "verdades" científicas. Cf. MASON, F., "The Scientific Revolution and the 
Protestant Reformation - II", Annals of Science, IX, 1953, p. 154, apud DILLENBERGER, 
John, Protestant Thought and Natural Science, pp. 130-2. Também John Brooke remete a 
génese das utopias científicas para "uma forma particular de milenarismo protestante", em que a 
antecipação de um mundo ideal, sob o novo advento de Cristo, poderia ser mais adequadamente 
traduzida por uma visão secular. Cf. WEBSTER, Charles The Great Instauration: Science, 
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O fecundo mito da Idade do Ouro, aqui evocado, renova-se de novo e agora 

na esperança milenarista fini-secular no progresso, ingressando na tendência 

inaugurada pela ucronia de Jean-Sébastein Mercier, no seu já citado L'An 2440: 

"A moderna utopia que rasga perspectivas de prosperidade e de bem-estar é 

projectada no nosso futuro, passa a ter uma data"- recorda Jean Delumeau. Ou 

seja, introduz uma espécie de teodiceia secular, marcadamente optimista, que 

aposta na transformação da humanidade, comparticipada pela moral, educação e 

ciência experimental.187 

Nesse horizonte, a capacidade de domar os elementos institui-se como um 

dos fulcros desse anunciado e desejado poder.188 Os balões aerostáticos passam a 

integrar, fatalmente, o leque desses novos instrumentos e argumentos técnicos. 

Os fabulários utópicos de Thomas More e Francis Bacon eram já esgotadas 

quimeras que aspiravam restaurar, como anamnésia, o paraíso colectivo em 

espaços inexistentes ou inacessíveis. Ao esclarecer as diferenças, Lucian Bóia 

lembra que o imaginário setecentista se torna cada vez mais plausível, à imagem 

da própria dimensão física onde se antecipam esses mundos e sociedades ideais. 

A história ganha um novo tipo de verosimilhança - sugere o ensaísta. 189 Esses 

novos continentes celestes são agora "abordados" por naves de velas singulares e 

propulsões ingénuas, pilotados por nautas-escritores, como a viagem primeira em 

balão que "Vivenair" (pseudónimo) faz a Uranus, planeta então recém descoberto 

e se faz notícia excitante nos "media" da época. 190 

Medicine and Reform (1626-1660). London, Duckworth, 1975, apud BROOKE, John Hedley, 
"Religious Belief and the Content of the Sciences", in BROOKE, John Hedley, OSLER, 
Margaret J. and VAN DER MEER, Jitse (eds.), Science in Theistic Contexts. Cognitive 
Dimensions, ob. cit., p. 17. 

DELUMEAU, Jean, Mil anos de felicidade. Uma história do paraíso, em especial a Quarta 
Parte, Cap. XVII. Rever o que dissemos acerca da literatura ucrónica francesa na concepção da 
crença milenarista da segunda metade de Setecentos, no Capítulo 2. 1. supra. 
188 Para uma contextualização das ideias de vanguarda no cenário britânico, cf. SHAD AFORA, 
David, The idea of Progress in 18th Century Britain. Yale University Press. 1990. 

BOIA., Lucian, L'Exploration Imaginaire de l'Espace. Paris, La Découverte, 1987, passim. 
"VIVENAIR", A Journey Lately Performed Through the Air in an Aerostatic Balloon to the 

Newly Discovered Planet. Georgium Sidus, 1784. A sintonia da ficção com os fundamentos 
sócio-técnicos de cada época está cabalmente demonstrada na "viagem" de Daniel Gabriel a um 
suposto planeta de Descartes, cujo argumento é a exploração de um cosmos de vórtices 
rotativos, tal como o filósofo francês propusera circa 1640, modelo físico que poderia ter 
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A enorme legião de físicos, químicos, geómetras e matemáticos europeus, 

desde Newton, haviam entreaberto a via essencial para aceder aos enigmas do 

cálculo diferencial, da mecânica, das forças, dos caprichos cinéticos dos corpos, 

da compreensão do vácuo, dos fluídos e dos gases, graças às equações de um 

Boyle, Bernoulli, Leibniz, D'Alembert, Huygens, s'Gravesand, Van Helmont, 

como exemplos, incluindo Benjamim Franklin, no outro lado do Altântico. 191 

De facto, a morosa optimização das condições materiais que sustentaram a 

libertação do corpo humano das presas terrenas, pelo elemento ar, comporta 

evidentes analogias com o domínio dos mares ignotos, através do elemento água. 

Percursos simétricos que têm sido ressaltados por múltiplos cultores dos avanços 

tecnológicos e, no caso das viagens aéreas, por memorialistas que testemunharam 

esses momentos singulares nas décadas derradeiras de Setecentos. 

Vale a pena rever as palavras de Fulgence Marion, cronista da descoberta 

dos céus pelos aeróstatos pioneiros nos espaços europeus. Referindo-se ao 

impacto público das primeiras ascensões aeronáuticas não-tripuladas em 1783, 

com os irmãos Montgolfier, em França (Lyon e Paris), compara os ecos desses 

analogias com o modo de formação do sistema solar, das galáxias em espiral ou ainda do modo 
de atracção da matéria em torno dos buracos negros. Cf. GABRIEL, Daniel, A Voyage to the 
World of Cartesius, s/l, 1692. Relembremos que os relatos de viagens espaciais, em que o meio 
de locomoção é muitas vezes omisso, são já correntes na literatura europeia de Seiscentos. 
Charles Soreal {Vraie histoire comique de Francion, 1623) ou Francis Godwin (The Man in the 
Moone or a Discourse of a Voyage Thiter, de 1638), são apenas dois exemplos do que dissemos 
a este respeito no Capítulo 1. 2. 3. O enunciado exaustivo das ficções espaciais pode encontrar-
se em ASHLEY, Mike, The Illustrated Book of Science Fiction Lists. New York, Simon & 
Schuster, 1982. 

Archytas, Regiomontanus, Borelli contam-se entre alguns dos teóricos que, ao longo dos 
tempos, analisaram o voo das aves para deduzir as suas leis. Entre as muitas soluções ingénuas 
para libertar o corpo humano da atracção terrestre, conta-se a do bispo inglês John Wilkins que, 
na obra Discovery of the New World, de 1672, concebeu a ideia de levantar corpos na atmosfera 
enchendo-os de ar rarefeito. As alternativas reduziam-se a conceitos mecânicos e de impulsos 
por efeitos elásticos. Historiadores da aeronáutica referem ainda o concurso do físico jesuíta 
italiano Francesco Lana Terzi (1631-1687), cuja obra Prodomo deli'Arte Maestra, de 1670, 
ofereceria a primeira teoria da navegação, num "barco voador", com suporte matemático. O 
primeiro estudioso que, de facto, analisou as diferentes forças implicadas no voo foi o inglês 
George Cayley, em finais do século XVIIL Cayley definiu os princípios mecânicos do voo na 
obra clássica On Aerial Navigation, no qual enuncia, essencialmente, que a força que move um 
objecto para diante deve ser maior que a força oposta (resistência) que o ar exerce sobre ele. Cf. 
HARRISON, James P. Mastering the Sky: A History of Aviation From Ancient Times to the 
Present. New York, Sarpedon, 1996. 

435 



esforços pioneiros às celebrações do anúncio da chegada de Colombo às 

Caraíbas. Nesse inventário, refere as impressões dos protagonistas, viajantes e 

construtores, soberanos e súbditos, bem como os arroubos da imaginação quanto 

ao significado potencial e premonitório de cada ascensão, lograda por cada um 

desses "protonautas" nas suas "naves" protótipos: 

"Havia a impressão que não se tratava meramente do céu azul acima de 

nós, nem apenas da atmosfera terrestre, mas dos vastos espaços através 

dos quais se movem os mundos, e que estavam a ponto de se tornar 

domínio do homem - o oceano dos balões. A Lua, os misterosos lugares 

desconhecidos, acabariam por deixar de ser lugares inacessíveis. O 

espaço deixava de conter regiões que o homem não podia atravessar! Na 

verdade, expedições podiam agora atravessar os céus e trazer notícias da 

Lua. Os planetas que evoluem em redor do Sol, os longínquos e voadores 

cometas, as mais distantes estrelas, tudo isto forma um novo campo que, a 

partir desse momento estava ligado às investigações do homem". m 

Esta provisão elementar do cenário cultural e social subjacente à conquista 

do ar", conducentes à concretização do voo humano, ficaria incompleta se 

deixássemos de considerar os elementos de natureza antropológico-simbólica, 

Cf. LAUSNNE, S. (ed.), The Romance of Balloning: The Story of the Early Aeronauts. New 
York, Viking Press, 1971. Há que fazer justiça ao padre e académico Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão (1685-1724), que do Brasil veio à Corte de D.João V demonstrar a exequibilidade de 
um "instrumento que inventou para andar pelo ar", conforme a petição intitulada Manifesto 
sumário para os que ignoram poder-se navegar pelo elemento do ar, dirigida ao soberano 
português em Abril de 1709. O então cognominado "padre voador" é dado como tendo 
conseguido, numa terceira tentativa, fazer voar a "Passarola", movida a ar quente, da Casa da 
índia ao Terreiro do Pçao onde desceu. Não há provas, contudo, de que o inventor luso-
brasileiro possa ser considerado o primeiro aeronauta da História. Um dos seus mais 
documentados biógrafos, o brasileiro Afonso de Taunny, observa que tal feito não passaria 
despercebido a testemunhas cotadas, como o cardeal Conti, futuro papa Inocêncio XITT e a 
outros memorialistas da época. Assim, Taunny remete para os franceses Pilatre de Rozier e ao 
Marquês d'Arlandes a honra da pioneira viagem, em 20 de Novembro de 1783, numa distância 
de nove quilómetros sobre Paris. Cf. TAUNNY, Afonso de, Bartolomeu de Gusmão e a sua 
prioridade aerostática. S. Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1938. A primeira descrição das 
experiências de Gusmão surge em AUCOURT e PADILHA, Pedro Norberto de, Raridades da 
Natureza e da Arte. Lisboa, Oficina de Francisco Luís Ameno, 1754. 
193 MARION, Fulgence, Wondefull Balloon Ascents: Or the Conquest of Skies. Seattle, 1997, 
(1870, ed. original), passim. 
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associados às representações da experiência concreta de uma viagem extra-

atmosférica, como a de Vicente Lunardi e dos aeronautas coevos. 

Maria Villela Petit ao abordar os significados e metáforas da inversão visual 

do olhar humano, de "cima para baixo", observa que estes rasgos aéreos 

pioneiros, escalando progressivamente os limites respiráveis da atmosfera, 

acabam por "obliterar de vez o que restava do paradigma dos Antigos, que 

estabelecia uma polaridade intransponível entre o Céu e a Terra".194 Pierre Hadot 

lembra, por sua vez, que a imagem da "Terra vista do alto" se constituiu como 

um topos recorrente do pensamento ética da Antiguidade. A "viagem cósmica", 

como um sonho de libertação da alma até às alturas, integrava os exercícios 

pedagógicos da juventude, nos tempos do estóico Séneca, servindo a "minúscula 

Terra vista do alto" de referência moral para a relativização de noções, como 

grandeza e de posse, ou para tornar risíveis as fronteiras e os conflitos entre os 

povos que a povoam. ' 5 Mas, se a "viagem cósmica" se pode inscrever num 

dimensão espiritual, à luz exegética de Mircea Eliade ou de Gilbert Durand, entre 

outros, Pierre Hadot chama igualmente a atenção para o facto de o "sonho de 

voar", profundamente ancorado no inconsciente humano, se poder transmutar em 

desejo de poder, de que o mito de ícaro seria uma expressão. 196 

Retenha-se também que o elemento ar, fluído pelo qual a viagem onírica ou 

material se efectiva, oferece inúmeros motivos alegóricos e arquetípicos, como a 

ligação entre a respiração e o espírito, destacada por Cari Jung, ou a essência 

insubstancial do vento como veículo dos deuses ou demónios. Nesta leitura, 

VILLELA-PETIT, Marie, "Vers une nouvelle Terre?", in VIGNE, Alexandre (dir.). Dieu, 
L'Eglise et les Extraterrestres, p. 178. 

HADOT, Pierre, "La Terre vue d'en-haut et le voyage cosmique - le point de vue du poète, 
du philosophe et de l'histoire", in SCHNEIDER, Jean, LÉGER-ORINE, Monique (eds.), 
Frontiers and Space Conquest. Dordrechet, Kluwer Academic Publications, 1987, p. 35, apud 
VILLELA- PETIT, Marie, ob. cit., p. 177. 

Ibidem, p. 180. Lembremos Mircea Eliade quando afirma que "a simples contemplação da 
abóbada celeste pode ser suficiente para desencadear uma experiência religiosa". Concretizando 
essa vivência nos nossos dias profundamente secularizados, recordamos as impressão do 
astronauta da missão lunar "Apollo 14", Edgar Mitchell, ao descrever que a vista da Terra a 
partir do espaço lhe causara uma sensação de unidade e totalidade, promovendo o seu conceito 
de "realidade" ao nível de uma autêntica metanoia. No essencial, a "conversão" de Mitchell 
converge nos objectivos estóicos da visão "a partir de cima". Cf. Le Sacré et le Profane. Paris, 
Gallimard, 1965, passim. Para a experiência de Edgar Mitchell, cf. The Way of the Explorer. 
Houston, Premier Space Editions, 1996. 
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reveja-se de igual modo a função da "verticalidade" no simbolismo espacial, 

assinalada por Gaston Bachelard na sua Poética do Espaço, com a destrinça 

tripartição dos três níveis - céu, terra e inferno - constantes nas cosmologias 

antigas e herdada pelo cristianismo, na assumida diferenciação do locus dos 

deuses e das entidades infernais. 197 No caso das viagens aerostáticas, o balão 

poderia ser visto como um templo, no dizer de Mathieu Geoffray, socorrendo-se 

de Eliade, já que "nenhum mundo é possível sem a verticalidade e essa 

dimensão, apenas essa, evoca a transcendência". Na ligação entre mundos, o 

balão assume-se como meio que permite passar do sagrado ao profano. 198 Por 

tudo isto, revê-se facilmente a suma importância da ascensão "ao céu", quer nas 

instâncias do símbolo ou, mais tarde, pelas concretizações fenomenológicas que 

propiciam que o homem se eleve, de facto, nas alturas. Podemos, assim, encarar 

este momento épico como uma etapa simbólica da emancipação do género 

humano, marcado pelo corte do cordão umbilical que nos prendia ao solo 

terrestre. 

"Durante milénios, povos de todas as culturas sonharam com o voo" -

escreve a historiadora Bayla Singer ao resenhar as atitudes humanas que 

precederam a conquista da atmosfera. Entre as referências simbólicas, 

propulsoras desse empreendimento, situa o voo místico ou extático de teor 

religioso, o contributo da literatura almejando a liberdade do indivíduo, e 

a exploração científica que providencia as bases teóricas para a sua 

realização. Nessa simbiose, todos os aspectos do passado acabaram por 

contaminar, em cadeia, as motivações e imaginações daqueles que 

corporizam o sonho}99. 

Cf. COOPER, J.C., An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols. London, Thames & 
Hudson, 1987, passim. A ideia de veículo para atravessar os ares colhe-se também no imenso e 
rico repertório da chamada "etnoastronomia", onde podemos recolher representações lendárias 
de veículos nativos, usados como transporte das divindades ao céu. É caso das lendas polinésias 
que falam da transformação de Tangaroa, a deusa lunar, numa piroga que sobe aos céus. 

GEFFRAY, Mathieu Philippe Nicolas, De l'air et de l'art de soi: la montgolfière 
(dissertação de mestrado). Universidade René Descartes - Paris V, 2000, pp. 54-5. 
199 SINGER, Bayla, Like Sex with Gods. Texas A&M University Press, 2003, passim. 
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O entusiasmo das inovações e progressos da técnicas, tema que sintoniza 

Elmano Sadino com a filosofia das Luzes, irá projectar-se em plenitude no 

eufórico aplauso contido no canto ao feito aerostático do italiano Vicente 

Lunardi, perante uma Lisboa embasbacada. Testemunha do seu tempo, indo além 

da efeméride e da celebração do inusitado acontecimento, Bocage tem o 

discernimento de "integrar na linguagem poética termos técnicos", como 

reconhece Jacinto do Prado Coelho, concretizando uma poesia "realista", 

didática.200 Chega a antecipar os novos passos humanos acima da superfície 

terrestre, imaginando futuras digressões que antecipam as actuais proezas 

aeronáuticas. 

Valerá por dizer que, dez anos antes da sua odisseia lisboeta, o italiano 

Lunardi havia protagonizado, em 15 de Setembro de 1784, a primeira 

documentada ascensão aerostática em solo de Sua Magestade britânica. 202 

Lisboa foi, ao que parece, a derradeira etapa de um périplo de doze viagens 

aéreas, muito celebradas em tonalidades várias, desde a ironia mais ou menos 

escandalizada e censória até ao registo epopeico, numa sucessão de opúsculos 

lidos por uma ávida opinião pública europeia.203 

1W COELHO, Jacinto do Prado, ob. cit., p. 118. 
201 MOURÃO, Maria Antónia C. Bocage; NUNES, Maria Fernanda P. (org.), "Introdução", ob. 
cit. 

Dizemos documentada porque existem alegações, não suficientemente provadas, de um voo 
prévio de um escocês, James Tytler, em Edimburgo, no dia 27 de Agosto de 1784, dezanove 
dias antes da viagem do italiano. Vicente Lunardi ocupava funções de secretário da embaixada 
de Nápoles em Londres e, de acordo com os relatos da época, "sobrevoou a cidade diante do 
príncipe de Gales e de cerca de dois mil incrédulos londrinos, levando por companhia um gato, 
um pombo e um almoço de galinha fria e vinho". A digressão foi seguida pelo olhar interessado 
do rei Jorge III, de binóculos, a partir das janelas de St. James Palace. Cf. MARION, Fulgence, 
ob. cit., passim. 

Inocêncio da Silva descreve algumas das espécies literárias, entre poesias, discursos e 
elogios, correlativas do voo de Lunardi e da sua "machina aerostática", provando o impacto do 
evento na percepção colectiva. O bibliógrafo regista também a série de artigos da revista 
Panorama, entre 1843 e 1844, consagrados aos Balões aerostáticos. Cf. SILVA, Inocêncio da, 
ob. cit., Lisboa, 1862, vol. VII, pp. 432-3. A verve poética manifestara-se bem antes, 
comemorando o voo londrino de Lunardi, em vários idiomas, de que são exemplos o Canto que 
em elogio de la brillante invencion dei globo aerostático, Marid, por don J. Ibarra, 1784 ou 
L'Amour dans le globe, ou UAlmanack volant, composé de petites pièces fugitives, légères ou 
galantes, en prose & en vers. Paris, Jubert, 1784. A tradição evocativa dos feitos aéreos 
continua documentada no século XIX português, por ROBERTSON, Eugène, Relação da 
viagem aerostática feita em lisboa no dia 14 de Março de 1819 por Eugénio Robertson e 
dirigida por seu pai Estevão Gaspar Robertson. Lisboa, Na Impressão Régia, 1819; idem, 
Relação da terceira viagem aerostática de Mr. Eugénio Robertson, dirigida por seu pai e 
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Rómulo de Carvalho confirma que o experimentado aeronauta deslumbrou 

a estupefacta audiência, "elevando-se nos ares a bordo de um imenso balão cheio 

de hidrogénio donde o italiano ia acenando até desaparecer nas nuvens". Na 

atónita plateia estaria Bocage que, "de tal modo se emocionou" - sugere o 

historiador - depressa traduziu em verso essa sensação virgem em dois 

momentos líricos. No primeiro, em soneto dedicado À Intrepidez do Capitão 

Lunardi, o poeta põe em contraste o amor e a ciência, sugerindo que o vulgo 

desconhece o valor da última e muito menos que seja motivo de tradução 

poética- "o negro bando das torpes gralhas" - mas incentivando, no aeronauta, o 

"homem que estuda, que sabe, que pratica a ciência": 

Ressoa, aplaude, exalta o sábio, o forte, 

Que além das altas nuvens assomando 

Colheu no Olimpo o antídoto da morte! 204 

No Elogio Poético à admirável intrepidez com que no dia 24 de Agosto de 

1794 subiu o Capitão Lunardi no balão aerostático. 205, canto em doze estâncias 

de oito versos cada, Bocage desdobra-se em especulações que vão além da 

entusiasmada adesão ao feito nunca visto. O globo voador que se "arrebata ao 

fluido elemento e pelo vasto vácuo se dilata" consagra, enfim, a libertação das 

amarras terrenas e "em rápido voo aos céus desata quando as nuvens transcende". 

Lunardi é o "portentoso mortal" que ascende "no etéreo baixel" pela estrada do 

Olimpo. Receia o poeta que o nauta possa conhecer "qual ícaro infeliz" um 

destino atroz. Mas, enquanto teme, "pasmado e delirante", vê "o aéreo 

navegante" seguir o seu rumo "munido de ciência". Aos temores do ignoto, 

executada no Porto no dia 25 de Junho de 1820 em memória do nome de S. Magestade 
fidelíssima, rei do Reino Unido. Porto, 1820. O percurso que chega até ao parnasiano Olavo 
Bilac, em finais do século, homenageando ainda que tardiamente o precoce invento de 
Bartomoleu de Gusmão. Cf. BILAC, Olavo, "As viagens", in Poesias (1888), org. de Alceu 
Amoroso Lima. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 
204 Cf. MOURÃO, Maria Antónia; NUNES, Maria Fernanda P., ob. cit., pp. 113. 

15 Ibidem, pp. 178-181. A versão original é a de Lisboa, Oficina de Simão Tadeu Ferreira, 
1794. No mesmo ano e da mão do próprio Lunardi deu-se à estampa a memória descritiva do 
engenho voador, com o título Tratado das máquinas aerostáticas com a descrição da máquina 
aerostática do Capitão Lunardi do Terreiro do Paço e com a história dos mais famosos 
Aerostatos e viagens aéreas que se têm feito desde a sua invenção até agora. Lisboa, Oficina de 
Simão Tadeu Ferreira, 1794. 
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Bocage responde com a didática da confiança na ciência, da serenidade contra o 

terror e a ignorância, mesmo que a polícia do pensamento da época possa ter 

desejado castrar o apego ao progresso e a ousadia do novo, como denunciou 

Camilo Castelo Branco.207 

O empreendimento do italiano impressiona de tal modo o poeta que -

observa Rómulo de Carvalho - "chega a sobrevalorizar o feito do aeronauta em 

relação aos descobrimentos portugueses",208 porque entende que "ir dar leis nos 

ares espaçosos é triunfo maior e até mais glória", isentando a empresa de Lunardi 

dos "males - invejas, guerra, vícios" - que afectaram as nossa incursões 

oceânicas. Com alguma dose de ingenuidade - podemos hoje dizê-lo - Bocage 

não poderia, no seu tempo, prever sombra alguma de pecado nos caminhos 

futuros da Ciência, já que apreendera o legado das nossas descobertas. Por isso, 

proclama que "o sábio é cidadão do mundo inteiro".209 

Apostando no progresso continuado da aventura aérea, o poeta clama a 

ajuda dos deuses do panteão clássico a Lunardi "para novos prodígios". Pede que 

o ânimo do aeronauta seja "inflamado" para que possa voltar "aos astros". Ao 

alargar o novo território do "globo voador", além da atmosfera terrestre, um 

Bocage premonitório, nos antípodas do estro chocarreiro e leviano, antecipa o 

futuro da humanidade, prevenindo os seus coevos: 

"Intrépidos mortais, oh quantos mundos 

até agora escondidos e ignorados, 

ireis pisar, afoitos, e jucundos, 

pelos etéreos campos azulados! 

Não fraquejeis, espíritos profundos, 

E na pasmosa máquina elevados, 

Ide incensar entre os sidérios lumes 

206 Ibidem, p. 179. 
Num texto intitulado "Vergonhas nacionais", Camilo discorre sobre o feito de Vicente 

Lunardi, lembrando que "o aeronauta esteve preso às ordens do intendente Pina Manique por 
trazer a Lisboa a novidade que a Inquisição desejara queimar em Bartolomeu Gusmão".Cf. 
Noites de Insónia 2. Porto/Braga, Ernesto Chardron/Eugénio Chardron/Livraria Internacional, 
Fevereiro, 1874, p. 87. 
208 çç «Q s e n t j m e n t o científico em Bocage", ob. cit., p. 189. 
209 Ibidem, p. 180. 

441 



O congresso imortal dos altos numes. 

Um repto do poeta que repousa numa clara opção, uma vez mais declarada, 

pela paz e pelo conhecimento em detrimento da guerra, da "torva morte". Um 

manifesto endossado às gerações jovens, "ilustrados varões", a quem Bocage 

exulta, aconselhando-os: "é pouco para vós o mar e a terra", como se a sua 

clarividência poética antevisse que, da Terra, numa qualquer "pasmosa 

máquina", um "aeronauta" humano fosse capaz, um dia, de "pisar mundos 

escondidos e ignorados" no infinito azul do espaço. 

O "espectáculo gostoso" da ascensão de Lunardi serve, deste modo, de 

ponto de partida para estimular a "curiosa Humanidade" a prosseguir viagem 

sobre "os campos de Lísia venturosos". Num exemplar binómio poesia-ciência, o 

inconsciente de Bocage segreda-lhe, na derradeira estância deste arrebatado 

encómio, que a Razão acabará por descobrir insuspeitadas leis que autorizem a 

viagem até aos "deuses" siderais, porque só a Razão é eficaz no combate à 

"loquaz Malidicência" e à "mente incrédula", em restauradas metáforas de 

"velhos do Restelo". 

Outra significativa amostra evocativa da viagem de Lunardi acha-se no 

inevitável José Agostinho de Macedo, sempre atento ao mínimo sinal que 

pudesse inspirar a sua interventiva pena. Mais extensa e prolixa que a de Bocage, 

a epístola do pregador evoca a ascensão aerostática do italiano percorrendo 

vários motes clássicos do imaginário celeste e exprime curiosas concepções 

extraterrenas em tercetos decassilábicos.2n 

Macedo não abdica dos moldes estéticos do arcadismo, introduzindo o 

ambiente dos céus olímpicos em que "Erinis vai trilhando a Terra". 212 De 

210 Ibidem, p. 181. 
MACEDO, José Agostinho de, Ao senhor Stockier sobre a viagem aérea do Capitão 

Lunardi. Lisboa, Oficina do Senado, 1794. O facto de a dedicatória ser atribuída ao matemático 
e académico Francisco Stockier revela o prestígio e respeito que esta personalidade angariara 
nos círculos intelectuais portugueses de finais de Setecentos. 

As Erinis são o nome grego das Fúrias, demónios ctónicos como as Harpias ou Gorgones. 
Instrumentos da vingança divina, na sequência das faltas dos homens, eram originariamente as 
guardiãs das leis da natureza. Mais tarde, tornaram-se as divindades vingadoras do crime. Cf. 
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seguida, passa aos feitos da nação portuguesa, primeiro "nas frágeis ondas (...) 

domando Adamastor potente" para, de seguida, "tentar com as penas os vedados 

ares", evocando Bartolomeu de Gusmão. Bem informado, Macedo lembra as 

ascensões aéreas humanas que precederam a de Lisboa, pelo que "não foi 

desusado ou novo o sublime espectáculo brilhante que deu Lunardi ao Lusitano 

Povo". De todo o modo, reconhece a "pasmosa e tocante cena" que as margens 

do Tejo testemunharam. 

"Ondeia o globo nos extensos ares 

eis busca a plaga austral com passo altivo 

e afronta a fúria de empolados mares. 

Sobre as asas dos ventos impelida 

Voa a sublime Máquina brilhante 

E a vista segue o que a razão duvida". 213 

Os olhos de Macedo estão convictos da grandeza do acto que contemplam. 

Mas, os critérios racionais e empíricos - e o escritor interpreta aqui a opinião 

colectiva - carentes da experiência, duvidavam ainda do projecto de libertação 

humana das leis da gravidade, a última e restante superação dos seus limites de 

conquista: 

"Podia o homem aproximar Estrelas 

de Galileu com o portentoso Tubo, 

mas não podia remontar-se a elas. 

Podia o homem subjugar os mares, 

Abrir o centro da pesada Terra 

Mas não podia levantar-se aos ares". 214 

A experiência de Dédalo, "jovem atrevido" que "ousou tentar as Lúciadas 

moradas", erguia-se como obstáculo imponderável para muitos. Mas, eis que a 

BERN ABE PAJARES, Alberto, "Los terrores dei más alla en el mundo griego: la respuesta 
órfica", in Milénio: Miedo e Religion, IV Simpósio Internacional da Sociedade Espanola de 
Ciências de las Religiones, Universidad de La Laguna, Tenerife, 3-6 de Feberero 2000. 
213 MACEDO, José Agostinho de, Ao senhor Stokler..., pp. 6-7. 

Ibidem, p. 7. 
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Natureza abre novos caminhos, com que "tenta o homem", como que num 

simulacro ou revisitação da dramática ruptura do jardim do Éden, centrada na 

"árvore do conhecimento". Mas o interdito fatal não logrou coarctar a marcha 

ascensional do género adâmico, excluído pelo seu Criador. As novas descobertas 

sucediam-se e Macedo conhece-as, enumerando-as, na botânica e na zoologia, 

disciplinas de eleição do culto epocal das "ciências naturais". Aponta o exemplo 

do astrónomo William Herschel, seu coevo, quiçá o mais citado pelos nossos 

publicistas, que ampliara há pouco a família solar : 

"Estavam prescritas do Sistema as metas 

que o Sol aquenta com os doirados raios 

Herschel descobre aos homens mais Planetas". 2IS 

A comparação com as viagens no elemento aquoso recupera o vocabulário 

marítimo "no pequeno baixel subindo aos astros". Mas o escritor supõe outras 

finalidades do excurso aéreo: o de "claramente analisar a natureza, as leis da 

atmosfera".Graças a Lunardi e ao seu "aéreo balão" será possível "dar leis ao 

vento" e progredir passo a passo nesta "rude Arte" que agora se inicia. O 

polemista aposta na possibilidade humano de alargar os seus domínios aos céus: 

"Se no espaço imenso o Globo aéreo 

segue a impulsão do Nauta caprichoso 

talvez lhe venha a subjugar o Império. 

Intentado os Mortais nada deixarão, 

Resta vencer o ar, depois que altivos 
"7 I/í 

A Terra, o Mar, o Fogo subjugaram" 

E Macedo consagra e destaca, em definitivo, o significado da epopeia 

voadora de Lunardi. Não só enquanto protagonista de um novo salto 

civilizacional, similar a outros que marcariam os séculos sequentes, mas como 

explorador futuro do sistema solar: 

Ibidem, p. 8. 
Ibidem, pp. 10-11. 
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"Tu que és de Urania o mais mimosa Filho, 

que vais tocar nas metas do Infinito, 

eis para a Glória descoberto o trilho. 

Já vencedor dos implacáveis ventos, 

vai descobrir cortando a aérea estrada 

novos astros aos lúcidos assentos. 

Próximo espectador de um céu nocturno, 

descobrirás contente de mais perto 

o vário anel do frígido Saturno. 

Além do espaço donde sôa e chove 

verás em mais serenos horizontes 

os pasmosos satélites de Jove. 

De Marte o turvo rosto afogueado, 

e de Febo entre as Luzes confundido, 

de Maia o Filho mensageiro alado. 

Dobrado Amor a cintilante estrela 

que antes do Sol se vê, que quando é posto 

no céu se mostra mais serena e bela. 

De Herschel verás o lúcido Planeta 

E esse que o vulgo estólido temia, 

Irregular, excêntrico Cometa. 

Sejamos úteis aos Mortais, sejamos 

que se esta grande Estrada se despreza 

a Glória na ciência em vão buscamos". 217 

Os últimos versos revelam um José Agostinho de Macedo confiante e 

apegado ao saber astronómico, apostado na descodificação da "grande Estrada" -

o espaço da família solar, incluindo o novel Uranus - entendida como fonte 

primacial de conhecimento. Neste particular, o pregador junta-se a Bocage, 

217 Ibidem, pp. 12-14. 
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cúmplices de uma intervenção científico-didáctica que se nutria do maravilhoso 

celeste. 

Dois outros notórios autores desta conjuntura não passaram ao lado da vaga 

de ascensões aerostáticas que entusiasmaram europeus e americanos. Referimo-

nos a Filinto Elísio e a Alcipe, parceiros de tertúlias no Convento de Cheias, 

cantores circunstanciais, embora em registos diverso, da primeira aventura 

atmosférica humana. 

O presbítero secular Francisco Manuel do Nascimento, alias Filinto Elísio 

(1734-1819), pouco afortunado com alegadas heterodoxias inaceitáveis para a 

Inquisição, foi obrigado a ausentar-se do país, em 1778. 218 Aportando a Paris, 

onde viveu até 1792, o acaso quis que fosse testemunha directa, no Jardim das 

Tulherias, da ascensão do primeiro balão movido a hidrogénio, tripulado pelo 

físico Jacques Charles e por Robert Montgolfière, em 1 de Dezembro de 1783. 

Na curta ode "Os novos Gamas", Filinto Elísio aborda os voos pioneiros na 

habitual tessitura epopeica, enaltecendo os feitos e os heróis de outras conquistas 

e outras fronteiras, como intróito. 219 Ao chegar aos tópicos científicos, o poeta 

lembra que "as estrelas, os orbes despedidos reconheceram regras", numa 

evidente alusão aos cânones newtonianos, mencionando de passagem outras 

aquisições, como as de Franklin e a descoberta do pára-raios. Depois, graças ao 

"pertinace esforço", ao "disvelo incansado", por fim, o homem logra "arrancar o 

Natural de Lisboa, Filinto Elísio protagonizou um exílio atribulado que o levou, inicialmente, 
a Paris e depois a Haia onde desempenhou o cargo de secretário particular do embaixador 
português, António de Araújo Azevedo, depois Conde da Barca. Em 1799, conta Inocêncio da 
Silva, regressou à capital francesa, empenhando-se em duras batalhas legais para ser ressarcido 
dos seus bens e da cidadania. Os seus restos mortais mantiveram-se em França até 1842, altura 
em que foram trasladados para Lisboa. Além da obra poética, originalmente editada em Paris, 
Filinto Elísio distinguiu-se como tradutor de alguns dos mestres franceses, como Racine, 
Lafontaine, Corneille, e de alemães, como Wieland. Cf. SILVA, Inocêncio da, ob. cit., Lisboa, 
1849, vol. II, pp. 446-54. Por sua vez, José Pereira Tavares, nas suas anotações à obra de 
Francisco do Nascimento, dá-o como membro integrante do grupo da Ribeira das Naus que 
"tinha por lema imitar os autores quinhentistas". Na sua estada parisiense, protegido pelo 
embaixador de Portugal, privou com uma elite de que faziam parte António Ribeiro Sanches, o 
abade Correia da da Serra e Lourenço de Gusmão. Cf. ELÍSIO, Filinto. Poesias. Selecção, 
prefácio e notas de José Pereira Tavares. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editores, 1941, p. XI-
xm. 
219 Cf. ELÍSIO, Filinto, "Os novos Gamas", Poesias, pp. 152-6. 
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segredo perigoso para escalar os astros". O acontecimento é visto pelo poeta 

exilado como um "triunfo" da Ciência sobre a esquiva Natureza. Coteja o balão 

como uma "estrela" ascendente no espaço celeste nocturno, como Júpiter, o deus 

maior reinante. O poeta abona o gesto dos nautas franceses: 

"Intexe um globo, imitador dos orbes, 

que giram no ar vazio... 

Eu mesmo vi ( I ) . 220 Obediente ao mando 

Deixou airoso a terra; 

Sobre as frentes dos homens assombrados 

Levantado planeta 

Sulcava as raras ondas majestoso: 

Em soberbo triunfo 

A regrada ciência aos céus subia; 

E, furtando-se aos olhos 

A nova estrela prefazia o giro. 

Tal Júpiter subido 

Tal bizarro, pelo etéreo campo, 

Os satélites fidos, 

De um polo ao outro polo ( I ) 2 2 1 passeando, 

Na clara, estiva noite". 222 

Por fim, retornamos a Alcipe para recolher as suas impressões sobre as 

viagens aerostáticas que ela glosa num soneto dedicado A Robertson, subindo 

Nota do poeta: "Enquanto o globo de messieurs Charles e Robert subia mui sereno entre 
aclamações e assombro de todos os que o viram, tecia eu esta ode, quase tal qual vai impressa, 
salvo as correcções que fiz ao escrevê-la". Ibidem, p. 155. 
221 Nota do poeta: "Não me amofinem com astronomias, nem com poios daqui nem poios dali, 
que muito bem se sabe que os planetas não correm de polo a polo. Leiam Camões e verão que 
ele mete polo a toda a casta de molho". Ibidem, p. 156. Aqui, a aparente incomodidade de Elísio 
para com a astronomia parece contradizer a sua declarada adesão à pertinácia e ao esforço de 
descoberta, bem como a vitória da ciência com regras, ou seja, sujeita a leis. Por outro lado, 
quando nega que os planetas corram de polo a polo, cita o céu camoneano fiel ao que Pedro 
Nunes ensinara no Tratado da Esfera, ao referir que o movimento rapto do Sol e da décima 
esfera do firmamento vai de oriente a ocidente e não de norte a sul. Cf. SILVA, Luciano Pereira 
da, A Astronomia de Os Lusíadas, em especial o Capítulo V. 

Ibidem, pp. 155-6. Repare-se na fixação, reiterada, da face nocturna do firmamento, seguindo 
o legado dos vates coetâneos anteriores. 
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em um balão e descendo em pára-quedas. A poetisa alude ao aeronauta 

Eugene Roberston, o qual, com ajuda paterna, protagonizara duas ascensões em 

Lisboa e no Porto, entre 1819 e 1820. 224 O aeronauta relembra-lhe um "ícaro 

novo, os ares invadindo" e que placidamente aos astros vai subindo e de lá sem 

sossobro vem descendo". Todavia, Alcipe mostra-se mais recatada e prudente 

relativamente ao empreedimento atmosférico, prevenindo mais as consequências 

e a presunção, mortal, que animaria o jovem nauta que "pagou caindo e no fatal 

despenho perecendo". Curiosa esta reserva vinda da parte de uma invulgar 

difusora do envolvimento humano nos segredos da Natureza, e o seu 

enamoramento pelos corpos celestes, como vimos, mas que nesta composição 

censura estes arrojos inéditos: 

"Mancebos presumidos desta eras, 

não fique para vós o exemplo mudo, 

despejai a cabeça de quimeras. 

Ciência, aplicação, método, estudo, 

Põem os homens acima das esferas: 

Pouco importa empreender, saber é tudo". 22S 

Estará esta desconfiança, porventura, em consonância com o aviso de 

Alcipe face à pressentida apetência da Humanidade para visitar e ocupar, num 

futuro incógnito, outros mundos ? Não avisa ela que "os astros são uns mundos 

estrangeiros e que o homem foi feito para viver na Terra"?.226 Secundarizando a 

empresa, desvalorizando a tékne, a poetisa sugere que a scientia e o sapere são 

auxiliares bastantes para (e)levar "os homens acima das esferas". Leonor de 

Almeida parece optar por uma via não-física, de acesso a outros "mundos", 

comungando com eles, partículas de um universo-totalidade que ela 

religiosamente venera, através de uma relação inteligente e sóbria. Saber que eles 

existem, é tudo. 

223 ALORNA, Marquesa de, ob. cit., tomo II, p. 180. 
224 Cf. nota 203 supra neste Capítulo. 
225 ALORNA, Marquesa, ibidem.. 
226 Cf. "Epístola a um embaixador de Portugal em França, onde foi feito", p. 14, nota 86, supra. 
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CAPITULO 5 

A revelação dos "Outros Mundos" em Portugal até meados do 

século XIX 

"É certo que todos estes céus ou 

Mundos de que estão semados os 

imensos espaços que nos cercam não 

são uns desertos vastos e despovoados. 

Se não são habitados de homens ou 

animais semelhantes aos nossos o são 

de Espíritos puros que Deus criou". 

Jerónimo Barbosa, Mundo Alegórico, 

1855 
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5.1. Da metafísica ao evolucionismo: a origem das espécies no Cosmos 

Na sequência das objecções de Thomas Paine (1737-1809), antes enunciadas, 

o legado dos pluralistas do século XVIII passaria por uma recolocação do dilema 

na centúria seguinte: podia ou não o cristianismo ser conciliável com a doutrina 

da pluralidade? As reflexões de Paine, que recolhe de Theodore Roosevelt o 

apodo de "pequeno ateísta imoral", l iriam mostrar que, se a ideia da pluralidade 

dos mundos, no final da centúria, pactuava em larga medida com os argumentos 

do teísmo e dos fisio-teólogos, as tensões com os dogmas do cristianismo 

mantinham-se em aberto. 

Karl Guthke, à luz da história das ideias, salienta que a disputa entre a 

apologética cristã e os seus adversários se foi tornando um anacronismo, numa 

época em que o tema das humanidades plurais se vai deslocando, paulatinamente, 

do terreno confessional para o filosófico, secular e religioso, sem esquecer a 

literatura e, futuramente, outras artes. É certo que os chefes de fila do 

pensamento pluralista na "Idade das Luzes" - de Fontenelle a Leibniz e aos 

newtonianos ingleses - cuidaram pouco dos problemas bíblicos e cristológicos, 

estes últimos, como sabemos, no epicentro da "revolta" deísta de Thomas Paine. 

Contudo, a substância do debate que prosseguirá ao longo do século XIX 

ocidental, pelo menos, poderá ser interpretado, como quer Steven Dick, como 

"uma contenda no interior das mundividências cristãs". 2 O desafio contido na 

obra Age of Reason tem sido, aliás, renovado inúmeras vezes e, mais 

recentemente, por Roland Pucetti e a sua noção de "pessoa": esta, exige 

corporeidade e, nessa medida, não se poderia arguir que ela possa situar-se em 

mais do que um local ao mesmo tempo. Essa condição supõe também uma 

1 CROWE, Michael, ob. cit., p. 162. 
2 Lembra este historiador da ciência que, se no sistema newtoniano o conceito da pluralidade 
dos mundos havia sido compatibilizado com o teísmo, via teologia natural, tal não equivalia à 
reconciliação com a Cristandade. "Se as estruturas de insectos ou os sistemas solares podem 
reflectir a existência de Deus, continuam mudos quanto ao Messias", refere. DICK, Steven J., 
ob. cit., pp. 15-6. 
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agência moral, igualmente capaz de exprimir emoções e sensações, exclusivas 

dos seres corpóreos. "Ora, este perfil não se adequa a Deus", sublinha Pucetti. 3 

Entretanto, a proposta transformação do debate não significa esgotar-se na 

origem: antes, desdobrar-se e renovar-se num âmbito distinto do anterior. E, no 

que concerne ao cristianismo, a reflexão da antiga apologética sobre as "outras 

humanidades" voltará a ser reactivada no pensamento teológico contemporâneo, 

inclusive no dealbar do século XXI por ponderosas e públicas razões. 4 

De facto, até aqui, o pensamento cristão das "Luzes" europeias tentara 

responder à questão da nossa eventual solidão cósmica pelo prisma da teleologia, 

a coberto da filosofia natural. Em breve, porém, outros pressupostos orientadores 

do debate irão gradualmente ancorar-se nos mais recentes desenvolvimentos 

científicos, como sejam a astrofísica, a biologia.5 Guthke advoga que as 

premissas teológicas e metafísicas, não abdicando da sua função na controvérsia, 

como que recuam para um patamar secundário, expectante, dando lugar a 

explicações não-religiosas "nas discussões sobre o tema, histórica e 

intelectualmente relevantes".6 Se de um ponto de vista do pragmatismo e da 

3 GUTHKE, Karl, ob. cit., pp. 203-4. Cf. o que dissemos sobre os conteúdos essenciais da obra 
Age of Reason, no Capítulo H, p. 36 e nota 114, supra. Sobre os argumentos de Pucetti, cf. A 
Study of possible Moral Agents in the Universe. New York, Herder and Herde, 1969, apud 
MCMULLIN, Ernan, "Extraterrestrial Life and our world view", in DICK, Steven J. (ed.), 
Many Worlds, p. 164. 
4 Destacamos os contributos consequentes e de grande amplitude cultural de teólogos como 
Ernan McMullin, franciscano ou Jean-Michel Maldamé, dominicano, aqui citados. Uma das 
aquisições científicas recentes, que suscitou nova vaga de reflexões entre os teólogos de 
diferentes matizes, foi a controversa declaração da NASA, em 7 de Agosto de 1996, relativa a 
supostos microorganismos fósseis "marcianos", encontrados no meteorito ALH84001. Na 
época, o astrónomo jesuíta Christopher Corbally, vice-director do Observatório do Vaticano, 
enunciou as eventuais implicações religiosas da existência de vida em Marte. Para uma 
actualização do problema cf. CONSOLMAGNO, Guy, S.J., "Humans are not God's only 
intelligent works", Science and Theology News, Março 2004. Os contornos científicos da 
polémica acham-se em MCKAY, D. S., et ai., "Search for Past Life on Mars: Possible Relic 
Biogenic Activity in Martian Meteorite ALH 84001", Science, #273, 1996, p. 924. 
5 Relembre-se, mais uma vez, que o salto qualitativo da autonomização de uma nova imagem do 
universo assenta, essencialmente, em três factores: o aperfeiçoamento técnico e a construção de 
instrumentos ópticos cada vez mais aperfeiçoados ( a luneta e o telescópio ); o uso de técnicas 
de cálculo mais eficazes que os precedentes; a elaboração de uma Física fundada no 
conhecimento detalhado dos movimentos e das forças. Cf. MALDAME, Jean-Michel, Science 
et foi en quête d'unité, p.229. 
6 GUTHKE, Karl, ob. cit., p. 324. 
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eficácia científica, possamos aceitar este critério, da perspectiva da história das 

ideias esta metodologia parece-nos susceptível de reparo. 

O desenho de uma nova consciência dos nexos evolucionistas da Natureza foi 

ganhando ímpeto a partir da hipótese de Laplace, de 1796, na sequência da 

intuição de Kant/Wright, de 1755, e que define os processos de formação dos 

sistemas planetários, a partir das poeiras e gases da nebulosa primordial. O 

método da argumentação, possível no campo filosófico, passa a ser de natureza 

científica, ganhando a discussão sobre a vida no universo novos intérpretes e 

novos argumentos. 

Recordemos, pois, que a matriz doutrinária da evolução da vida se vai fazer, 

assim, da argamassa fornecida pela teoria de Darwin, das origens das espécies, e 

da teoria da nebulosa laplaciana. Curiosamente, tal esquema dual irá enxertar-se, 

numa ramificação doutrinária divergente, tanto na possibilidade do Super-

Homem de Nietzsche, como no sistema finalista-evolucionista de Teillhard de 

Chardin.7 

Progressivamente, vai consolidar-se a analogia entre a Terra e os restantes 

planetas do nosso sistema solar: os mesmos elementos químicos estão presentes 

dentro e fora do nosso mundo. O impacto destas três inovações na hipótese das 

outras "humanidades" irá em crescendo à medida que progride o século, 

multiplicando-se o seu impacte numa diversidade de filosofias seculares, bem 

como na literatura, seja nas espécies da chamada literatura de cordel como nas 

obras de divulgação científica popular, em expansão à medida que cresce o 

século de Oitocentos.8 

Estas abordagens renovadoras não significam, pois, que as perspectivas 

metafísicas e teleológicas sobre a pluralidade dos mundos e das suas hipotéticas 

espécies habitantes viessem a ser arredadas do debate. Pelo contrário, à imagem 

7 Sobre o paralelismo dos processos, cf. SANDERSON, Donald D., Nietzsche and Evolution 
(dissertação de doutoramento), Universidade do Texas, 1974; CHARDIN, Teillhard de, O 
fenómeno humano, Porto, Livraria Tavares Martins, Col. Filosofia e Religião, 1965 ( tradução 
portuguesa do original Le phénomène humain, Paris, 1955). 
8 A este respeito cf. CHAMBERLIN, Ralph V., Life in Other Worlds: a Study in the History of 
Opinion, Bulletin of the University of Utah, 1932, cap. 4. 
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dos diferentes espaços culturais europeus e ocidentais, temos razões para 

ressalvar a magnitude histórica de leituras concorrentes, entre nós, identificando 

"grelhas" cognitivas notoriamente dissociadas e justapostas nesta conjuntura. 

Se quisermos antecipar uma resenha tendencial da primeira metade do século 

XIX global, deparamo-nos com ramificações e variantes inéditas que parecem 

escapar ao formalismo anterior, bicéfalo. A controvérsia sobre os mundos plurais 

vai de Cape Town a Copenhagen, de S. Petersburgo a Salt Lake City, sendo no 

"Novo Mundo" irrigado pelo fermento neo-evangelista e messiânico. Múltiplas 

vozes intelectuais pronunciam-se sobre o Extraterrestre em todos os formatos. 

"Em poesia, teatro ou prosa, no formato de livros, panfletos, jornais populares 

ou folhas de referência, em sermões e comentários sobre as Escrituras, mesmo 

em hinos e até num epitáfio" - recorda Michael Crowe. 9 Para este historiador, o 

facto mais notável que se poderá recolher ao longo do próximo meio século XIX, 

é o da atomização de significados que a doutrina dos "mundos plurais" suscitou 

em cada um dos pensadores, teólogo ou cientista, ortodoxo ou heretodoxo, 

independentemente das revelações que pudessem advir da astronomia e dos seus 

cada vez mais aperfeiçoados instrumentos: 

"Enquanto David Chalmers irá incorporar essas ideias na tradição 

evangélica, Shelley vai usá-las para atacar as tradições cristãs e Heine 

sonha com "mundos- sementeiras" espalhados pela Divindade; enquando 

Milne povoa cometas e Kurtz associa anjos às estrelas, outros como 

Herschel vêem selenitas na Lua. No campo empírico, se Comte contesta 

muitas das aquisições astronómicas, não duvidando da pluralidade 

planetária, por sua vez Stuart Mill expõe os seus problemas 

metodológicos, ao passo que Feurbach e Hegel negam os extraterrestres; 

e se o pessimismo de Schopenhauer lamenta que a vida possa existir no 

universo, o optimismo de Fourier promete que o sistema socialista irá 

trazer-nos a universal harmonia". 10 

9 CROWE, Michael, ob. cit., p. 263 
10 Ibidem, pp. 263-4. 
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Pode dizer-se que a doutrina da pluralidade dos mundos, como tradução da 

crença noutros planetas habitados, constituiu uma ortodoxia plena na Europa, até 

meados do século XIX. Esta convicção foi sustentada, em boa medida, pelo 

cristianismo que a assimilou e enquadrou no seus fundamentos finalistas. 

Podemos repetir Steven Dick para quem o Cristianismo passa por ter sido a 

mundividência ocidental mais influenciada pela crença nos mundos plurais no 

decurso do século XIX. n A partir do momento em que o tema começa a estar 

sujeito a uma gradual intervenção crítica, científica e filosófica, a crença pura e 

simples na multiplicação dos planetas "terrestres", sob o signo do optimismo 

"iluminista", irá reconverter-se ou reorganizar-se no quadro da cultura popular e 

da sua imagética, mormente das fórmulas pecursoras da actual antecipação ou 

ficção científica. 12 

Se recuperarmos o início do século XIX, vemos que a adesão às teses do 

pluralismo planetário, em expansão quer na Inglaterra como nos Estados Unidos, 

ganha novos promotores socialmente respeitados, como o político suíço Jacques 

Necker (1732-1804), ministro das Finanças de Luís XVI, pai da não menos 

popular escritora Madame de Stael. Num Curso de Moral Religiosa, publicado 

em 1800, Necker revela-se um devotado cultor da teologia natural, ao aludir à 

"grande cadeia do ser" e à pluralidade dos mundos, destacando o poder de Deus 

na manutenção de um universo 

"composto por inumeráveis sóis que servem para iluminar esferas 

planetárias e, por toda a parte, os seres animados e sensíveis, talvez mais 

avisados e mais gratos do que nós". 

Este fascínio pela teologia natural ou físico-teologia encontra-se bem 

retratado nos escritos de um outro autor, cuja obra serviu para ampliar a 

receptividade popular ao tema. Trata-se de Jacques Henri Bernardin de Saint-

Pierre (1737-1814), autor de uma obra póstuma, Harmonies de la Nature, 

11 DICK, Steven J., ob. cit., p. 17. 
12 Para as implícitas ligações entre a ciência-ficção e o inconsciente social, rever o sugestivo 
ensaio de HOUGRON, Alexandre, Science-fiction et Société. 

NECKER, Jacques, Cours de Morale Religieuse, in Necker, Oeuvres Complètes, éd. Baron de 
Stael, vol. Xn, Paris, 1821, p. 119-46, apud CROWE, Michael J., ob. cit., p.178. 
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editada em 1815. A parte derradeira do livro, dedicado à astronomia, defende 

com entusiasmo a existência de vida, não só em todos os planetas, como também 

na Lua, no Sol e nos cometas. Chega a ultrapassar os limites do plausível, ao 

sugerir que o Sol "pudesse ser o receptáculo dos habitantes da Terra num futuro 

estádio da existência", elevando a sua "extravagância" ao ponto de conceber a 

instalação em Uranus de uma "imensa atmosfera", por forma a propiciar a 

reprodução de animais, tipo rena. O seu proto -romantismo permite-lhe atribuir 

almas aos corpos celestes, o que nem era novidade na tradição da teologia 

natural.14 

Provavelmente a mais proeminente figura das Letras francesas da primeira 

metade do século XIX, Visconde François-René de Chateaubriand (1768-1848) 

revelou, de igual modo, a sua preocupação pela matéria, espelhado na abundante 

imagética astronómica das suas obras. Coube a Edmond Grégoire15 a tarefa de 

inventariar essas temáticas, citando passagens de Les Martyres, de 1809, obra em 

que Cristo é descrito como um viajante num périplo pelo universo. Os 

predestinados, as almas dos mártires, " a fim de mais glorificarem o Rei dos reis, 

visitam os pródigos da sua obra", identificando, um a um, os planetas do sistema 

solar e exploram o mais-além: 

"Deliciam-se em conhecer as leis que fazem girar tão velozes aqueles 

pesados corpos no éter fluido; visitam a lua plácida que, durante as 

calmas das noites, lhes deu o seu brilho ao furor da prece ou aos 

colóquios da amizade. A estrela húmida e tremente que precede ao 

amanhecer; o outro planeta que fulge como diamante na áurea coma do 

SAINT-PERRE, Jacques Henri Bernardin de, Harmonies de la Nature, 3 vols., London, 
1815, vol. III, pp. 226-365, apudCROWE, Michael J., ob cit., p. 179. 

Cf. L'Astronomie dans l'oeuvre de Victor Hugo, Paris, 1933, p. 201. Ao discutir 
Chateaubriand como fonte do interesse de Hugo face à astronomia, Edmond Grégoire sustenta 
que o autor de O Génio do Cristianismo mostra a mesma curiosidade do seu compatriota, 
relativamente à habitabilidade dos mundos. Aliás, o interesse de Hugo no mundo das entidades 
extraterrestres espiritualizadas comprova-se numa obra, até há pouco desconhecida, 
postumamente editada por John Chambres com o título de Conversations with Eternity, Boca 
Raton, Florida, The New Pardigm Books, 1998. Nela, o escritor narra os resultados de sete 
sessões "espíritas" em torno das clássicas "mesas falantes", promovidas durante o seu exílio na 
ilha de Jersey. Na polifacetada comunicação, manuscrita pelo poeta francês, inclui-se uma 
viagem a Mercúrio, e que se inscreve numa lógica dualista evidente entre mundos de punição e 
mundos de recompensa sufragada pelo espiritismo francês em fase de sistematização por Allan 
Kardec. 
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sol; o globo que se move ao clarão de quatro mortiças tochas; a terra 

lutuosa, longe dos raios solares, com o seu anel, como inconsolável viúva. 

Enfim, as almas predestinadas voam aqueles mundos onde são sóis as 

nossas estrelas, e lá escutam as harmonias incógnitas da lira e do cisne 

celestiais. Deus, de quem promana criação ininterrupta, não deixa 

repousar a santa curiosidade deles, seja pulverizando um antigo mundo 

nos mais longínquos pontos do espaço, seja à frente de legiões angelicais, 

criando a ordem e a beleza no seio do caos ".16 

A fórmula épica de Chateaubriand envolve a mitologia cristã com o aparato 

narrativo de uma fabulosa "space-opera" de antecipação. Reflexão cósmica que 

prossegue, noutra instância-maior da obra do escritor, O Génio do Cristianismo, 

publicado em 1802. Nesse texto, o autor aceita que Deus tenha criado outras 

moradas para destino da raça adâmica, mas o pecado original tê-las-ia tornado 

inválidas de vida. Ao interroga-se acerca de uma eventual ontogenèse futura 

em mundos alheios, Chateaubriand supõe um cenário alternativo das nossas 

origens sem a prevaricação fatal: 

"Quem sabe se a maior parte das gerações não guardaria virgindade ou 

se esses milhões de astros que giram sobre as nossa cabeças nos não 

eram reservados como retiros deliciosos para onde nos transportassem 

anjos. E podemos aventurar-nos a mais conjecturas: não pode calcular-

se até que altura o homem perfeito e imortal levaria as artes e as 

ciências. Se tão depressa avassalou três elementos; se, a despeito das 

maiores dificuldades, disputa hoje o império do ar aos pássaros, que não 

houvera tentado o homem da sua carreira imortal? A natureza do ar 

que hoje mete invencível barreira entre a terra e os demais planetas, 

talvez fosse diferente antes do Dilúvio. Como quer que seja, não se 

ultraja a Providência nem a grandeza dos homens, supondo que a raça 

16 Os Mártires, tradução de Camilo Castelo Branco, Lisboa, Ed. António Maria Pereira, Lisboa, 
1865, vol. I, pp. 64-66. 
17 O Génio do Cristianismo, tradução de Camilo Castelo Branco, revista por Augusto 
Soromenho. Lisboa, Livraria Chardron, 1887, vol. I, p. 70. 
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de Adão foi destinada a percorrer os espaços e amurar a todos esses sóis 

que privados dos seus habitantes pelo pecado ficaram sendo apenas 

esplêndidas solidões".18 

Joseph de Maistre (17544-1821) é outro luminar francês, digno de citação, 

pelas suas críticas aos adversários da pluralidade. Na obra Soirés de Saint-

Petersbourg, de 1821, uma das sua catilinárias anti-revolução, o escritor censura 

alguns teólogos 

"de recearem agitar a doutrina da redenção, o que significa que teremos 

de acreditar que o homem viaja sozinho pelo espaço neste doloroso 

planeta e que é o único ser inteligente do sistema, e que os outros 

planetas são apenas globos sem vida nem beleza, lançados pelo Criador 

ao espaço para seu divertimento como quem joga com bolas. Não, nunca 

um pensamento tão mesquinho foi presente ao espírito humano".19 

Esta curta amostra prova que, em áreas significativas do labor intelectual 

europeu, nas primeiras décadas de Oitocentos, o mote da pluralidade emerge, 

com frequência, na produção literária, correlativo ao debate entre os criadores. 

No turbilhão de sequelas imposto pelos ventos da Revolução Francesa e no 

assomo do movimento romântico, a ideia do Outro irrompe, espontânea, no 

compósito tecido cultural da época. 

A autores anti-religiosos, como Shelley, ou a ultramontanos, como Maistre, 

vão juntar-se os evangélicos da Universidade de Yale e os professores de Oxford, 

seguidos de uma multitude de variantes literárias e filosóficas em países como a 

Alemanha ou a Itália, e que a brevidade desta incursão específica apenas permite 

enunciar. 

Discordâncias de fundo vão prosseguir nas coordenadas já patentes, de acordo 

com os sistemas de pensamento e as Weltbild prevalecentes. 

Ibidem. O autor alude à "virgindade" no sentido que lhe confere São Crisóstomo, segundo o 
qual Deus acharia meios de geração que nós ignoramos. Perante o trono de Deus, afirma ele, há 
uma multidão de anjos que não nasceram como os homens. Cf. De Virginit, lib. TL, apud 
Chateaubriand, René, ibidem, p. 75. 
19 Ob.cit., vol. H, Paris s/d, pp. 318-19, apud CROWE, Michael J. ibidem. 
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5. 2. Novos espaços públicos para os "outros mundos": a pregação e a 

imprensa 

A primeira grande resposta ao deísmo de Thomas Paine, e contra o 

maniqueísmo religião ou pluralidade, vai ser dada pelo teólogo escocês Thomas 

Chalmers (1780-1847), ao advogar que os outros mundos podiam ser 

incorporados na Cristandade. Este pregador vai promover uma série de sete 

sermões sobre o tópico das relações entre os cristãos e a vida extraterrestre. A 

histórica parénese de Chalmers - publicada com o título de Discourses on the 

Christian Revelation, Viewed in Connection with the Modern Astronomy, em 

1817 - teve início a 23 de Novembro de 1815 e o seu eco repercutiu-se pelas 

décadas seguintes. Apaixonado pelas ciências e matemática, frequentou a 

Universidade de Edimburgo onde estudou a chamada "filosofia do senso 

comum" que o aproximou do sistema materialista de Holbach. Mais tarde, 

reorientou ao seu pensamento, aprofundando os fundamentos do evangelismo 

cristão, sem abdicar da componente racional moderada.21 

O sermonário de Chalmers revelar-se-ia uma peça indispensável para a 

dialéctica pluralística, agora impulsionada por uma eloquente parenética, mas a 

que faltaria maior fôlego, segundo Karl S. Guthke.22 O facto é que a tonalidade 

evangélica da mensagem, tingida de laivos racionais, catapultou o tema para a 

convivialidade dos espaços de grande audição religiosa, democratizando a sua 

discussão: a correspondente reprodução escrita das peças oratórias obtivera já, 

em 1818, nove edições, abastecendo intervenções laterais, em favor ou contra o 

autor.23 

Pontos nucleares do "evangelho cósmico" do religioso escocês: 

2U HITCHCOCK, Edward, "Introdutory Notice to the American Edition" of (William Whewell), 
The Plurality of Worlds, Boston, 1854. p. X., apud CROWE, Michael J., ob. cit., p. 182. 
21 Para uma informação ampliada do pensamento de Chalmers, cf. CAIRNS, David, "Thomas 
Chalmers's Astronomical Discourses: A Study in Natural Theology", Science and Religious 
Belief, ed. CA. Russel, Bungay, Suffolk, 1973, pp. 195-204, apud CROWE, ibidem. 
22 Cf. The Last Frontier, p. 317. 
23 Ibidem, p. 327. 
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- os "descrentes" estão errados quando acusam o Cristianismo de 

geocêntrico e antropocêntrico; Deus criou, de facto, os muitos mundos 

planetários da Via Láctea e de outras galáxias não para nosso uso nem 

"em vão", mas para as outras humanidades que Lhe estão tão gratas, 

tanto quanto nós neste recanto do universo; 

- sobre as relações de Cristo com as outras humanidades, em particular 

no que toca à Redenção, alega que o drama do Gólgota teve significado e 

validade para todas as restantes humanidades, mesmos que estas não 

padecessem do pecado da Queda. 24 

O serviço que este protestante presta aos cristãos, cientificamente ilustrados 

mas robustos na sua fé, define-se nesta particularidade: "a centralidade da espécie 

humana terrestre é subscrita por um gritante paradoxo - a nossa glória repousa 

nos nossos pecados", que nos trouxe a redenção obtida por Cristo. 

As asserções de Chalmers provocaram reacções diversas, anónimas, 

sobretudo publicadas em revistas evangélicas, que assim fecundam novas 

achegas à controvérsia no espaço da confessionalidade protestante. Títulos como 

Christian Observer, Evangelical Magazine, Genteleman's Magazine ou Ecletic 

Review, de 1817, repercutem essas vozes que discutem, no essencial, o modo 

como o teólogo escocês equaciona a defesa da pluralidade, conquanto se revelem 

adeptos quase unânimes da referida doutrina, embora modestos na sua retórica. 26 

Os mesmos piedosos argumentos, com base na analogia e na teleologia, não 

dispensavam sequer o recurso à "demonstração" matemática, como o prova a 

proposta do reverendo Thomas Dick (1774-1857), que saído da Universidade de 

Edimburgo se devotou à escrita pró-pluralista. Na sua obra Celestial Scenery, de 

1837, este outro pregador escocês tomou a iniciativa de proceder ao primeiro 

"censo" interplanetário: um total de 21.894.974.404.480 almas constavam como 

residentes nos planetas do sistema solar. A coberto de numa lógica 

24 Ibidem, p. 328. 
25 Ibidem. 
26 CROWE, Michael J., ob. cit., pp. 190 e 588. 
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convictamente inatacável, Dick atribuía a máxima população a Júpiter, a partir de 

extrapolações da densidade demográfica inglesa.27 

Num livro anterior, datado de 1823, Christian Philosopher, fazendo fé nas 

observações de Herschel sobre os vulcões lunares, imaginava que tais fenómenos 

"talvez correspondiam melhor a ocasionais e esplendorosas iluminações 

produzidas por habitantes lunares durante as longas noites". Mais ainda, previa 

para breve a obtenção de "provas directas" da habitabilidade da Lua, alvo em 

crescendo no imaginário público e que haveria de obter um reforçado suplemento 

na prosa de Richard Adams Locke (1800-1871). 

Este periodicista americano descendia colateralmente do filósofo John Locke 

e, antes de regressar aos Estados Unidos, sua terra natal, estudara na 

Universidade de Cambridge, em Inglaterra. Jornalista em Nova Iorque, iria 

oferecer aos seus leitores do diário Sun, daquela cidade, na edição de 25 de 

Agosto de 1835, as primícias das descobertas telescópicas de Sir John Herschel, 

filho de William Herschel, dando conta da alegada existência de vegetação, fauna 

e humanos alados na superfície da Lua.28 

O título da peça, Great Astronomical Discoveries Lately Made by Sir John 

Herschel, LL. D., F.R.S., & At the Cape of Good Hope ocupava o destaque da 

primeira página e excitou a imaginação de milhares de cidadãos, que absorveram 

os 19 mil exemplares da tiragem do dia seguinte, um recorde na imprensa 

planetária a pretexto da informação mais sensacional dada à estampa até essa 

data. Posteriormente etiquetada como "a fraude da Lua", a notícia não terá sido 

forjada enquanto tal, tendo dependido, em exclusivo, das interpretações feitas 

"Celestial Scenery; or The Wonders of the Deity and the Planetary System Displayed; 
Illustrating the Perfection of the Deity and a Plurality of Worlds", in The Works of Thomas 
Dick. Hartford, 1848, apud CROWE, Michael J., ob. cit., p. 198. 
28 Para o tratamento crítico deste episódio jornalístico cf. GREEN, Roger Lancelyn, Into Other 
Worlds: Space Flight in Fiction, from Lucian to Lewis, London and New York, 1958, cap. 7, 
apud GUTHKE, Karl S., ob. cit., p. 326. Uma diversidade de posições sobre o acontecimento 
podem ser encontradas noutros textos de autores americanos, entre os quais notórios nomes das 
ciências e das letras. A título ilustrativo, cf. POE, Edgar Allan, "Richard Adams Locke", 
Complete Works of Edgar Allan Poe, vol. XV, ed. James A. Harrison, New York, 1902, pp. 
126-37; PROCTOR, Richard A., 'The Lunar Hoax", in Proctor's Myths and Marvels of 
Astronomy, London, 1880, pp. 242-67 e, mais recentemente, EVANS, David S., "The Great 
Moon Hoax", Sky and Telescope, 62, 1981, pp.196-8; CROWE, Michael J., "New Light on the 
Moon Hoax", ibidem, pp.428-9. 
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pelo astrónomo. Não se eximia, contudo, o jornalista, em antecipar as melhores 

expectativas das observações em causa: 

"O jovem Herschel já fez extraordinárias descobertas...localizou planetas 

noutros sistemas solares e obteve nítidos aspectos de objectos na 

lua....pronunciou-se a favor da possibilidade dos outros mudos serem 

habitados epor que classes de seres...(p.51 ) . 29 

O artigo de Adams introduziu uma sequela noticiosa - ao jeito do folhetim de 

continuidade consagrada pela imprensa periódica - que levou os leitores a uma 

avidez informativa e cuja tensão várias fontes epocais garantem ter perdurado no 

decurso do tempo, ao longo do ano de 1835. 

Dessa evolução, entre promessas de novas revelações na edição seguinte e 

detalhes acrescidos das novidades precedentes, o jornalista anunciava, a 26 de 

Agosto, a descoberta de uma criatura similar a um bisonte, dotado de um "único 

chifre". A ansiedade dos expectantes leitores do Sun seguia em crescendo, na 

antevisão de um anúncio de observação de seres inteligentes no satélite natural 

da Terra. O próximo aditamento, que os leitores do jornal nova-iorquino 

conseguiram, foi a revelação, no jornal do dia 27, de "um castor bípede que 

transportava nos seus braços uma cria ao jeito dos humanos". Adiantava John 

Herschel, pela pena de Adams, que "os seus refúgios são melhor construídos e 

mais vastos do que as das tribos selvagens humanas, e a detecção de fumo nas 

proximidades assegura que adquiriram, sem dúvida alguma, o uso do fogo" ( p. 

87). 

A fidelidade ansiosa dos consumidores do Sun seria premiada, a 28 de 

Agosto, com o anúncio da observação, pelo astrónomo, de "uma multidão de 

criaturas" que 

"tinham quatro pés de altura, todas cobertas de uma pêlo acobreado, à 

excepção da face, dotadas de asas feitas de uma fina membrana, sem 

cabelo...sendo as feições da face um pouco melhoradas em relação à de 

As nossas citações de página são remetidos para a obra que compendia os artigos de Richard 
Adams Locke, com introdução de William Gowans, A Discovery That the Moon Has a Vast 
Population of Human Beings, New York, 1851. 
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um orangotango, apresentando uma expressão mais aberta e inteligente... 

(p. 95-6) " 

O astrónomo John Herschel, estribado em detalhes do comportamento social 

dessas "criaturas" - "a conversação, sublinhada pela gesticulação enfática e firme 

dos seus braços e mãos" - acautelava ainda os limites da inteligência dos 

habitantes lunares. Mas, apesar da ponderação da sua racionalidade, o apelo da 

especulação na antecâmera da descoberta, impelia-o a ir mais além: 

"Em termos científicos, designamo-los Vespertilio-homo ou homem-

morcego; sem dúvida, são inocentes e felizes estas criaturas, porque ainda 

que tendo em conta os seus divertimentos, se nos afiguram comportar-se 

de acordo com os padrões terrestres do decoro" (p. 98 ) . 

O noticiário de 29 de Agosto do Sun transmite dados inéditos sobre a 

geografia da Lua, os seus oceanos e, sobretudo, acerca de "um magnificente 

templo - espaço de devoção ou de ciência, o qual, desde que consagrado ao 

Criador, significa devoção da natureza mais subtil" ( p. 105 ). 

A apoteose jornalística, veiculada por Adams, a 31 de Agosto, premeia o 

leitor com um fresco de evoluídos espécimes de "homens-morcegos" lunares: 

"Em estatura, não excedem os que já descrevemos, mas estes são de uma 

beleza pessoal infinitamente superior e surgem, aos nossos olhos, quase 

tão evidente como a representação genérica dos anjos feita pela mais 

imaginativa escola de pintores", (p. 115-6). 

Este fascinante relatório "em progresso", que um jornal diário apresentava de 

fontes científicas directas, acabaria por extravasar o universo de leitores do Sun: 

60 mil cópias de panfletos reproduziram a edição de 29 de Agosto, a que se 

somaram litografias dos "lunários" habitantes e reedições da série de artigos de 

Adams noutros periódicos americanos, como o Mercantil Advertiser, Daily 
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Advertiser, The Albany Advertiser, New Yorker, Journal of Commerce, New 

York Herald e o já respeitável New York Times. 30 

A partir daqui, com o envolvimento concorrencial dos outros jornais, o final 

da história revelou-se atribulada para Adams que, solicitado por um colega de 

outro jornal para a reprodução de uma notícia actualizada da saga, pediu-lhe que 

protelasse a publicação do texto alegando que o tinha acabado de escrever... 

Donde, o desabar da credibilidade pelo elo mais fraco desta inovadora 

cumplicidade emergente entre jornalismo e ciência, cuja vida, não menos 

tortuosa e atormentada, acabara de despontar.31 

A produção jornalística de Adams tinha aberto uma nova frente especulativa 

no debate do pluralismo, engrossando a grande variedade de contributos, de 

desigual qualidade, entre a reflexão filosófica séria aos solilóquios poéticos mais 

ou menos divertidos, até à proliferação de caricaturas satíricas em torno de 

imagináveis seres extraterrestres. De algum modo, os excessos ocorridos com a 

"fraude da Lua" consignaram um limite, um sinal de prudência que os partidários 

das outras humanidades teriam de considerar.32 

As próprias considerações de John Herschel, insertas no seu Treatise on 

Astronomy, de 1833, expandido nos Outlines of Astronomy, de 1849, exprimiam 

um largo défice de rigor científico: no lugar de evidências, avultam crenças 

eivadas de presunções metafísicas e religiosas, detalhes que lhe iriam valer 

futuras severas críticas.33 

Que essas exigências metodológicas já preocupavam muitos dos fautores 

científicos da época é um facto. A menção, mesmo que breve, a essas 

contrapartidas torna-se essencial para a revisão que tentamos aqui explanar. 

Como observa Isaac Asimov, este fenómeno editorial atesta sobremaneira as expectativas dos 
milhares de leitores "mostrando o modo como o público ansioso tendia a acreditar em 
inteligências extraterrestres, mesmo quando cada alegada e dramática descoberta parecia ir 
contra todos os dados realistas da ciência". Cf. Extraterrestrial Civilizations, p. 46. Sobre 
tiragens adicionais e outras edições da reportagem de Adams cf. LEY, Willy, Watchers of Sky, 
London, 1963, pp. 268-75; O'BRIAN, Frank M., The Story of the Sun, New York, 1928, pp. 37-
57, apud CROWE, Michael J., ob. cit., p. 590. Sobre as componentes grotescas da imagem do 
Outro nos desenhos da época cf. GRAND VILLE, J. J., Un autre monde, Paris, 1844. 
31 CROWE, Michael J., ob. cit., p. 213. 
32 Ibidem, p. 216. 
^Ibidem, p. 217. 
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Personalidades de diferentes sensibilidades foram assumindo divergências de 

fundo ou de pormenor na aceitação das teses pluralistas, num momento-chave em 

que se definiam os contornos fundacionais da chamada ciência moderna, de que 

o evolucionismo seria partícula indissociável. Há que distinguir, sobretudo, entre 

o partidário da pluralidade e o militante na sua difusão, apesar das ténues 

dissemelhanças entre eles. 

Por exemplo, nomes como Mary Somerville (1780-1872), cujas noções 

técnicas astronómica fizeram escola na sua época, concluíra que "os planetas, 

embora geminados com a Terra em função do momento e da estrutura, são 

totalmente inadequados para a habitação de seres como o homem". 34 Também 

Charles Lyell (1797-1875), presidente da London Geological Society, 

manifestava as suas reservas face à doutrina pluralista. Em 1837, recordava que 

"a astronomia se mostrara incapaz de estabelecer a pluralidade dos mundos 

habitáveis no espaço, embora tema favorito de especulação e conjecturas", 

lembrando a aptidão da geologia para a despistagem de "superfícies habitáveis" 

no nosso mundo e em diferentes tempos históricos.35 

Por seu turno, Charles Darwin (1809-82) terá assimilado o ideário da 

pluralidade, se tomarmos em conta uma alusão feita no seu clássico ensaio, de 

1844, sobre As Origens das Espécies. Não será descabido supor que a assunção 

de uma perspectiva cósmica tenha ajudado a reforçar as concepções do sábio 

naturalista no que concerne às origens da formas de vida terrestre. Escreve ele: 

"É depreciativo pensar que o Criador de incontáveis universos possa ter 

feito, por actos individuais da Sua vontade, as miríades de horríveis 

parasitas e vermes, que desde a alvorada da vida têm enxameado a 
í/í 

superfície da terra..." 

Idêntico ideário subministra o pensamento de Robert Chambers ( 1802-71), 

um naturalista de Edimburgo que, anonimamente, publicou em 1844 a obra 

The Connexion of the Physical Sciences, London, 1834, p. 225. 
35 "Presidential Address", Geological Society of London Proceedings, 2, 1838, p. 520. 

The Foundation of the Origin of Species: Two Essays Written in 1842 and 1844 ( Francis 
Darwin ed.). Cambridge, England, 1909, p. 254. 
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Vestiges of the Natural History of Creation. Nela recolhe as directrizes de 

Darwin e apresenta o pluralismo como tese de apoio aos preceitos evolucionistas: 

"Cada um dos inumeráveis globos ou é um teatro de vida orgânica ou está 

a caminho de o ser... É concebível, como modelo de exercício de uma 

inteligência criativa, que esta se mova continuamente de uma esfera para 

outra, para formar e semear as diferentes espécies, que possam ser mais 

indicadas a cada situação em particular". 

A questão da pluralidade dos mundos, tão vívida nos círculos da 

intelectualidade anglo-saxónica, na primeira metade da centúria, propagou-se aos 

fóruns da inteligência europeia. Como é natural, a França foi o país mais 

"contaminado" pela polémica: desde o astrónomo François Arago (1786-1853), 

que não escondeu, na Astronomie Populaire, 38 a sua proclive pluralista, 

passando pelo grande Balzac ou os filósofos Comte e Fourier, a toada dos 

mundos plurais tangia, adequada, conforme aos ouvidos de reconhecidos 

criadores das artes e ciências. 

Colhemos tão só, nesta conjuntura francesa, o caso de Charles Fourier (1772-

1837), que se nos afigura mais representativo e curioso pelo seu estatuto de 

reformador social utópico. Na sua obra Théorie des quatres mouvements, de 

1808, e na sua póstuma Analogie et cosmogonie, de 1848, este teórico fomenta 

uma caldo de especulações cosmológicas, extremamente singulares: não só 

coloca a ideia de pluralidade dos planetas no centro do seu sistema, como 

entende esses mundos como "um ser que possui duas almas e dois sexos e que 

procria seja os animais ou as plantas pela junção das duas substâncias 

generativas". De igual modo, como as estrelas também copulavam, a 

respectiva semente, depois de alimentada na Via Láctea, era transportada através 

do espaço pelos cometas.40 Curiosamente, um ideia "alucinante" que, no 

7 Ob. cit. London, 1844, laedição reimpressa com introdução de G. De Beer, Leicester, 1969., 
pp. 2-4 
38 Ed. J.A. Barrai, Paris, 4 vols, 1854-7. 
39 RIASANOVSKY, Nicholas V., The Teachings of Charles Fourier, Berkeley, 1969, p.88, a 
partir de FOURIER, Charles, Oeuvres, Paris, 1968, vol. XI, p. 326. 
40 "Cosmogonie", in Oeuvres, vol. XII, Paris, 1968, p. 13. 
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essencial, se transmutaria na hipótese da "panspermia" universal, já esboçada no 

decurso do século XIX, aprofundada no século XX, e que as mais recentes 

aquisições da Astrobiologia, no início do século XXI, vêm tornando cada vez 

mais plausível. 41 

As elucubrações de Fourier provocaram acesa controvérsia, inspirando a 

Jean-Ignace Isidore Gérard (1803-47), aliás J. J. Grandville, um aplaudido 

desenhador, uma das mais contundentes paródias, sob a forma de um álbum 

ilustrado, já aqui citada, com o título de Un Autre Monde, de 1844. 42 

Por fim, aludindo à participação do escol francês, é de atentar em Auguste 

Comte (1798-1857), instituidor do positivismo, o qual, no segundo volume do 

Cours de Philosophie Positive (1830-42), empreendeu uma análise sistemática 

dos métodos da Astronomia, a única que Comte pensava já ter superado "os 

estágios de desenvolvimento da teleologia e da metafísica". 43 O filósofo 

prevenia os astrónomos quanto à excessiva especulação no exame dos corpos 

celestes, garantindo, com a imprudência das certezas temporais, que "nunca 

seriamos capazes de conhecer a sua composição química e mineral". H Mas, não 

deixa de considerar, que 

"se, como é altamente provável, os planetas dotados de uma atmosfera, 

tais como Mercúrio, Vénus, Júpiter, etc., possam ser habitados, podemos 

encarar esses habitantes, de alguma maneira, como nossos concidadãos, 

já que, como é normal, numa comunidade de terras, existe uma certa 

necessidade de consenso de ideias e mesmo de interesses, atendendo a que 

os habitantes de outros sistemas solares serão completamente estranhos". 
45 

Se é certo, como sublinha Michael J. Crowe, que "o entusiasmo de Comte 

pelos extraterrestres deriva em acreditar que a existência deles invalidaria 

41 WICKRAMASINGHE, Chandra, Cosmic Dragons. Life and Death on Our Planet, London, 
Souvenir Press, 2001. 

Cf. nota 223 supra. 
43 CROWE, Michael J., ob. cit., p. 253. 
44 COMTE, Cours, vol. II, p. 10. 
45 Ibidem, p. 9. 
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qualquer teologia, no qual o homem constitui a primazia, então parece legitimada 

a suposição de que a astronomia de Comte não havia ainda ultrapassado sequer o 

estádio anti-teleológico". 46 

Dobrado o meio século XIX, a compatibilidade do pluralismo biológico e 

planetário com a doutrina cristã não se havia dirimido. 47 A disjunção dos 

discursos cristãos iria reabrir, em 1853, com uma nova intervenção a favor da 

compatibilidade de ambas as teses. Anonimamente publicado, em 1853, sob o 

título Of the Plurality of Worlds: An Essay, um desafiador ensaio do britânico 

William Whewell (1794-1866), influente filósofo e cientista graduado em 

Cambridge, viria a reactivar a controvérsia ao propor que os argumentos dos 

pluralistas eram cientificamente inválidos e não menos perigosos, do ponto de 

vista religioso.48 

Curioso que Whewell, enquanto membro da Igreja de Inglaterra, absorvera os 

históricos sermões de Chalmers e afinara as suas convicções pelo mesmo 

diapasão do ministro escocês. Ele próprio subira ao púlpito, em 1827, para 

reafirmar esse entusiasmo: 

"A Terra...é apenas um entre uma multidão de mundos, com semelhanças 

e subordinações entre eles, sugerindo que possam ser habitados por 

46 CROWE, Michael J., ob. cit., p. 255. 
A necessária contenção de espaço desta resenha não permite dilucidar com maior ênfase o 

extraordinário volume de intervenção dos novos e emergentes movimentos religiosos 
carismáticos nos Estados Unidos. A temática da pluralidade dos mundos é sobejamente tratada 
por líderes como Ellen G. White, Ralph Waldo Emerson ou Joseph Smith, na primeira metade 
do século XIX. Da Igreja Unitária aos Transcendentalistas, passando pelos Calvinistas, 
Adventistas do Sétimo Dia, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, neo-Swedenborgianos, etc., 
são multidão os escritos acerca do tema, para proveito e exemplo das confissões neo-
evangélicas dos EUA. Para detalhes sobre a função religiosa da doutrina dos mundos plurais nos 
movimentos cristãos americanos oitocentistas, cf. BRADFORD, Duncan, Wonders of the 
Heavens, New York, 1843; EMERSON, Ralph Waldo, The Works of Ralph Waldo Emerson, 
New York, s/d; OLSEN, Ellsworth M., A History of the Rise and Progress of the Seventh-Day 
Adventists, New York, 1972; ROBERTS, Brigham H., A Compreensive History of the Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 6 vols., Provo, Utah, 1965. Estas referências doutrinárias salvíficas 
e suas sequelas contemporâneas podem ser consultadas em PARTRIDGE, Christopher (general 
editor), Dictionary of Contemporary Religion in the Western World. Exploring Living Faiths in 
Postmodern Contexts. Illinois, InterVarsity Press, 2002. 

Cf. Of the Plurality of Worlds, com introdução de Edward Hitchcock. Boston, 1854. 
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imensos seres, que não são sonhos de idealistas, mas na maior parte das 

vezes, verdades colectadas por homens pacientes e sabedores... " 49 

Alegando a necessidade de ajustar a discussão aos padrões científicos 

emergentes, Whewell chamaria a atenção dos seus pares para uma crítica ingente 

e apurada dos pressupostos analógicos, sobre os quais se fundava o nexo da 

pluralidade: ou seja, já não era sustentável dizer-se apenas "que a Terra, com os 

seus entes vivos, é um planeta idêntico a tantos outros, para se chegar a uma 

legitimada conclusão de que a vida e a inteligência pode ser subsumida em 

qualquer planeta".50 

Recolhendo o exemplo da geologia, o cientista e filósofo 

"nega aos astrónomos autoridade para induzir a existência de formas 

animais inimagináveis em mundos remotos, pelo facto de, igualmente, 

não ser permitido aos geólogos supor que estranhas bestas habitaram a 

superfície terrestre em eras remotas". 5 

Ao contrário de Paine e outros, Whewell sugere a desautorização do 

pluralismo, e não do Cristianismo. Contra o pretexto de que o vasto cosmos deve 

ter alguma finalidade, realça o curtíssimo "átomo de tempo", equivalente à vida 

humana, face à vetusta idade do nosso planeta: por isso, "por que não poderia a 

inteligência ser confinada a esse "átomo de tempo" que era a Terra" ? E mesmo 

que o universo fosse assim tão vasto - 3000 anos-luz, na sua estimativa -

Whewell contesta a razoabilidade aritmética das hipóteses de outros sistemas 

w Apud TODHUNTER, Isaac, William Whewell, vol. I, London, 1876, p. 326. 
50 GUTHKE, Karl S., ob. cit., p. 332. Para a importância metodológica do livro de Whewell, cf. 
PROCTOR, Richard A., Our Place among Infinities, New York, 1876. Também a enumeração 
dos seus argumentos pode ser clarificadas, em detalhe, na sua outra obra Astronomy and 
General Physics Considered with Reference to Natural Theology, Philadelphia, 1833, onde se 
propiciam as leituras e influências de David Hume, além de Buffon, Kant e Laplace, sobretudo 
nos presumíveis conflitos do ideário evolucionista, e suas leituras astronómicas, com o 
argumento da finalidade. Uma ampla teorização e respectiva resenha bibliográfica acerca deste 
confronto pode ser obtida em CROWE, Michael J., ob. cit., pp. 265-355. 
51 TODHUNTER, Isaac, ob. cit., vol. I, p. 327. 
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locais habitados: "As estrelas podem não ser sóis, os seus planetas podem não ser 

Terras". 52 

Não surpreenderá, como anota Karl Guthke, que a reclamada "demonstração 

científica" de Whewell, culmine com uma apologia confessa da apoteose do 

Homem como ser intelectual, moral e religioso". 53 O próprio autor admitiria, 

numa carta, que "o intento fulcral do seu livro não era discutir a pluralidade mas 

as relações do Homem com Deus, pelo que Of the Plurality of Worlds deva ser 

antes visto como uma teodiceia ou melhor uma antropodiceia Protestante".54 

5. 3. Prolegómenos às ideias sobre o cosmos na sociedade portuguesa de 

Oitocentos 

Anotados os passos mais sugestivos de um percurso cosmopolita da história 

das ideias sobre os outros mundos e os outros entes, está dado o mote para a 

exposição preliminar da paisagem mental portuguesa oitocentista, de alguma 

forma associada às representações cosmológicas e o tópico das "outras 

humanidades", ilustrando a forma como os estratos alfabetizados nacionais 

aferiram essas inovações exógenas e reagiram a elas. Mantendo-se, ao longo do 

século XIX, como "centro receptor de modelos e métodos científicos produzidos 

nos países melhor equipados", o nosso país foi conseguindo instituir, 

progressivamente, o paradigma físico-matemático, capaz de assegurar a 

condução das pesquisas nas ciências exactas. Assim, "não é mais possível pensar 

em ciência sem imediatamente pensar em laboratórios" - advertem Ana Pereira e 

João Pita, ao descrever "o estado do optimismo científico europeu no quadro de 

uma indagação afirmativa e expansionista", assinalando como fundamental a 

criação da teoria atómica, por John Dalton, entre 1808 e 1821.55 

52 DICK, Steven J., ob. cit., p. 16-17. 
53 GUTHKE, Karl S., ob. cit., p. 334. 
54 Carta a Sir James Stephen, 4 de Novembro 1853, in TODHUNTER, Isaac, ob. cit., vol. II, p. 
393, apud GUTHKE, Karl S., ibidem. 
55 PEREIRA, Ana Leonor; PITA, João Rui, "No século das explosões científicas", in 
MATTOSO, José (dir.), História de Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, vol. 5, pp. 
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Será por meio de novas abordagens filosóficas, literárias e jornalísticas, e no 

interior das querelas entre o novo cientismo emergente e a ortodoxia teológica, 

que podemos exumar essas referências, em crescimento avassalador ao longo da 

centúria. Caberá à "escola de Coimbra", na década de 70, catalizar muitas das 

tensões geradas entre esses dois poios, trazendo à liça os diversos referentes 

mentais no cadinho da nossa cultura. 

José Esteves Pereira esclarece que "as raízes da nossa contemporaneidade não 

se reduzem, unicamente, à confiança exuberante na razão humana". 57 De facto, 

aceita-se como natural e humano que se reafirme, regularmente, o sentimento de 

confiança no esclarecimento progressivo dos enigmas da natureza, através do 

crédito acumulado de conhecimentos. Salienta, todavia, o mesmo historiador que, 

"ao lado do discurso de contornos progressistas, permanece todo um confronto 

entre razão e os liames fundos a um misticismo ou esse diálogo rico entre valor e 

desvalor na capacidade humana para entender o mundo e transformá-lo".58 

Nas duas primeiras décadas de Oitocentos, assiste-se a um "endurecimento 

crescente do discurso da apologética", inscrita numa estratégia de desvalorização 

da razão, abarcando a censura expressa às Ciências e à ideia de Progresso, na 

primeira metade do século. José Gama e Castro é referido como tendo 

proclamado, no Novo Príncipe, em 1841: "São inúteis todos os esforços dos 

utopistas". 59 Não se deve perder de vista, então, esse retorno a uma justificação 

de transcendência", de que fala José Esteves Pereira, quando nos confrontarmos 

653-666. Entre as decisões históricas que se revelaram capitais, em ordem à reversão de alguns 
dos nossos notórios atrasos, podemos destacar duas: a fundação da Academia das Ciências de 
Lisboa, em 1779, e a reforma de Passos Manuel que criou a Academia Politécnica do Porto e a 
Escola Politécnia de Lisboa, em 1837, além de escolas médicas e sociedades científicas, 
princípio-chave que consagra o reconhecimento da utilidade social da ciência, sobretudo através 
da visibilidade das realizações técnicas. 

O o primeiro cientista português a partilhar das teses de Darwin foi Júlio Augusto Henriques, 
da Universidade de Coimbra, autor de uma obra intitulada Antiguidade do liomem, dissertação e 
concurso para a Faculdade de Filosofia, publicada em 1866. Cf. PEREIRA, Ana Leonor e PITA, 
João Rui, "Ciências", in MATTOSO, José (dir.), ob. cit., p. 666. 
57 PEREIRA, José Esteves, "As ideias do século", in MATTOSO, José (dir.), ob. cit., p. 287. 

Ibidem. Ao analisar, em 1953, as tensões da mística e do racionalismo no século XVIII 
português, Cabral de Moncada lembrava que "a consciência religiosa portuguesa se apresentava 
principalmente na sua oposição à marcha ascensional do século das Luzes para as grandes 
revoluções do século XIX". Cf. Mística e Racionalismo em Portugal no século XVIII. Uma 
página de história religiosa e política. Coimbra, Casa do Castelo Editora, 1952. 
59 Cf. PEREIRA, José Esteves, ob. cit., p. 292. 

470 



com o leque de representações e imagens associadas ao universo e ao lugar 

relativo da humanidade face a potenciais congéneres planetários. Nessa tensão 

dilemática a questão é provar se o "homem é menos agente de criação do que 

instrumento de um destino que em absoluto lhe escapa". *° Todavia, esse 

percurso de emulação não é, também ele integralmente "ortodoxo"; antes, 

revelará outras variantes, mitigadas e intermédias, de uma parceria entre razão e 

crença. 

Observemos, então, algumas coordenadas das imagens e da natureza do 

universo que se articulam com a possibilidade de outros mundos e existências, no 

cadinho receptor das pautas e sensibilidades culturais que se estratificavam em 

Portugal no início do século XIX. 

5. 4. A Cosmopeia Mosaica revisitada e a sedução neoplatónica 

Dirigida a candidatos a futuros pensadores, a obra O Filósofo Discursivo 

irrompe no patamar do século XIX português como ilustração de um pensamento 

sincrético, ponte de múltiplas vias entre a tradição e o progresso. À imagem do 

modelo dialógico-didáctico da Recreação Filosófica, de Teodoro de Almeida, o 

franciscano Fr. Manuel de Santa Ana (? - ?) pretende auxiliar os estudantes-

leitores com uma síntese didascálica em que se comparam leituras bíblicas, os 

autores clássicos e a Patrística, de um lado, e os actualizados entendimentos dos 

fenómenos físicos da Natureza. 61 Fatalmente que a organização e a natureza do 

60 Ibidem, p. 293. 
61 SANTA ANA, Fr. Manuel de, O Filósofo Discursivo sobre a História dos Filósofos e 
Princípios Físicos do Composto Natural. Obra dirigida à instrução dos filósofos candidatos. 
Lisboa, Oficina de Simão Tadeu Ferreira, 1802. Pouco se conhece da vida deste ex-leitor de 
Teologia da Província de Santa Maria da Arrábida. O seu curto verbete bibliográfico refere 
apenas que foi autor de outra obra intitulada Dissertações Teológicas Medicinais. Cf. SILVA, 
Inocêncio da, ob. cit.. Lisboa, 1860, tomo V, p. 358. O "lastro" gnosiológico do autor mostra-se 
devidamente apetrechado de textos bíblicos, do Ecclesiastes a Salomão, de clássicos do fundo 
greco-latino, como Cícero, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Jâmblico ou Sexto Empírico, do 
obrigatório Aristóteles, mas também de leituras das Acta Eruditorum, uma das mais concorridas 
publicações científicas periódicas do século XVII, fundada em Leipzig por Othon Mencke, em 
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cosmos e dos corpos siderais é contemplada nas interlocuções do autor com um 

fictício discente. 

Desde logo, a discussão embrenha-se em certificar, ou não, se da narrativa de 

Moisés no Pentateuco "se pode legitimamente deduzir alguma adequado sistema 

filosófico". Fr. Manuel nega tal ilação, ciente de que os pressupostos mosaicos 

não são "conformes às leis da verdadeira e sólida filosofia, mas sim conforme às 

sensações que fazem nos nossos sentidos". Como quando (Moisés) diz - explica 

o leitor de Teologia -

"que Deus, além das estrelas fixas creara dois grandes corpos luminosos, 

convém a saber, o Sol e a Lua, dos quais o primeiro preside ao dia e o 

segundo à noite. Conforme as observações dos mais peritos astrónomos, o 

Sol é muito menor que as estrelas da primeira e segunda grandeza; e que 

a Lua, suposto nos parecer mais grande pela sua vizinhança a nosso 

respeito é contudo muito excedida em grandeza, não só por qualquer 

estrela mas ainda por qualquer dos outros planetas, como Marte, Vénus, 

Júpiter, Mercúrio e Saturno". 62 

Se, nesta observação, o mestre suscita alguma reflexão e prudência em torno 

das aparências e ilusões astronómicas, a conclusão do discípulo aponta para o 

reconhecimento de objectos específicos, afectos à razão ou à fé, abolindo 

modelos totalitários: por exemplo, a narração mosaica foi "ordenada para 

conduzir os homens ao conhecimento do Criador, mais do que para estabelecer 

alguns princípios fisicos". Sublinhe-se, no entanto, que o conceito remanescente 

de "presidência" cometida ao Sol e à Lua, recorda um dos topos da argumentação 

apologética e do finalismo dos corpos celestes ao serviço da Terra..63 

Na mesma toada "revivalista", o diálogo analisa a narrativa mosaica da 

Criação do primeiro dia, pretextando a intrusão de "alguns cartesianos", e de cujo 

1682. Nas suas páginas, Leibniz e Bernoulli, entre outros matemáticos, deram a conhecer os 
seus trabalhos. Cf. Dictionary of Scientific Biography, New York, 1970-1990. 

Cf. O Filósofo Discursivo, pp. 17-18. 
63 Ibidem. 
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comentário resulta uma síntese de questões conceptuais sobre a estrutura do 

cosmos, reavaliadas na perspectiva oitocentista do religioso franciscano: 

"Porque o Caos se deve considerar um espaço vazio e assim de nenhum 

modo pode ser Matéria das produções de Entes: ou se há-de considerar 

como um espaço repleto, mas com privação de luz, e também assim 

considerado não pode ser Matéria, como quer que o Caos se achasse 

cheio de infinitas produções, antes fosse banhado pela Luz. Por Espírito 

do Mundo não podemos entender senão a Matéria Etérea e esta 

subjectivamente considerada se não distingue da mesma Luz, como 

ensinam todos os Físicos. M 

Por este excerto se infere a preferência do escritor franciscano pelo espaço 

"vazio" de Newton, contra o "cheio" de Descartes, confirma igualmente o seu 

antagonismo face ao platónico e estóico "espírito do mundo", ou "anima mundi", 

a disputada e reformulada força vital do universo. 65 Por questões de ortodoxia, 

percebe-se que Fr. Manuel não se mostre também particularmente entusiasta das 

versões do hermetismo e da cabala renascentistas, reprovando o parecer do 

erudito Comenio acerca do mesmo texto mosaico e expondo as suas reservas: 

"Também se deve rejeitar a opinião de todos aqueles que se chamam 

Teósofos ou antes Entusiastas, que não duvidaram manchar a narração 

mosaica com as suas visionárias interpretações, ajuntando a estas os 

Cabalísticos sonhos dos Rabinos, como Pico Mirandulano, Roberto de 

Fluctibus, Paulo Rico e outros". 66 

Ibidem, p. 20. 
Recorde-se que Newton postula um novo éter que consiste em partículas dotadas de uma forte 

capacidade repulsiva a curta distância. Essa matéria etérea seria extremanente plástica e 
rarefeita por forma a a não obstruir os movimentos dos planetas. Estas noções de forças e do 
éter iriam influenciar decisivamente o pensamento dos fisio-naturalistas dos finais do século 
XVni, instigando-os a estudar os fenómenos químicos, eléctricos, magnéticos e fisiológicos. 
Por fim, recorde-se que a luz, para Newton, equivale a pura energia sem massa, que a leitura de 
Fr. Manuel de Santa Ana identifica com a "matéria etérea". Cf. KOYRÉ, Alexandre, ob. cit., em 
especial o cap. IX. 
66 Ibidem, pp. 20-1. Comenio é o nome latinizado de Jan Amos Komenski (1592-1670), nascido 
na Moravia e que se viria a revelar figura grada e inovadora da pedagogia. Como Ficino e Pico 
de Mirandola, Comenio comungava da analogia do ser humano enquanto microcosmos, 
reproduzindo à escala as propriedades do universo. O homem, como síntese evolucionista, mas 
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Contígua à narrativa mosaica a abordagem da cosmogonia dos fenícios leva 

o teólogo a referir o "muito respeitado" filósofo Mosco (Mochus ou Moshus), 

"que se diz ter sido o primeiro que admitiu os átomos como princípio de todos os 

entes do Universo". 6? Ora, segundo os teósofos, na Teogonia fenícia "o conceito 

de éter surge em primeiro lugar, antes do ar, formando os dois princípios do qual 

nasceu o Ulom, o Deus inteligível, ou seja, o universo visível da matéria".68 

Deste modo, por via das leituras de Fr. Manuel de Santa Ana, é pertinente 

enxertar neste passo a preciosa informação de Philippe Hamou, segundo o qual 

"Newton invocou muitas vezes a autoridade dos Antigos pitagóricos ( 

cujo saber se referia, talvez, a Moisés, via fenícios) (sublinhado nosso), 

que admitiam o vazio e não concebiam outras causas para a gravidade 

senão a existência do Ser Supremo". 69 

Embora sugira que o modelo cosmogónico fenício haja desembocado no 

ateísmo, Fr. Manuel reconhece que possa haver algum exagero na acusação, 

admitindo que 

"o mais provável é que eles admitissem dois princípios: o Caos obscuro e 

um Espírito ou Inteligência dotada de bondade, que ordenou o mundo 

também como produto final e mais perfeito da natureza, inscreve-se numa base antroposófica 
que permaneceu latente nos redutos mais circunspectos da história das ideias. Ci..Grand 
Larousse Encyclopédique. Paris, Librairie Larousse, 1960, tomo 3, pp. 297-8.. Se Pico de 
Mirandola é a figura mais difundida em Portugal do hermetismo da Renascença, já o menos 
citado Robert Fludd (1574-1637), anglicano alquímico, médico adepto de Paracelso, 
matemático, cosmólogo, cabalista rosacruciano e alegadamente 16° Grande Mestre do Priorado 
do Sião, foi um prolífico escritor de obras sobre medicina oculta, "filosofia magnética", entre 
outras práticas ocultas. Cf. HUFFMAN, W. H., Robert Fludd and the End of the Renaissance. 
London, Routledge, 1988 

Mochus, filósofo de Sidon, terá vivido, como refere Fr. Manuel de Santa Ana, citando 
Estrabão, numa época anterior à guerra de Tróia, putativo autor de uma Teogonia, coeva da 
cosmogonia hebraica, ambas partilhando de um fundo mítico e lendário comum. A obra de 
Mochus terá sido depois alvo de uma reinterpretação neoplatónica, de acordo com o exegeta 
bíblico Thomas Cheyne. Cf. "Mochus", BLACK, J. S.; CHEYNE, Thomas Kelly, 
Encyclopaedia Bíblica . New York, MacMillan, 4 volumes, 1899-1903). 
68 Cf. BLAVATSKY, H. P., The Secret Doctrine, ob. cit., vol. 1, passim. 
69 Cf. HAMOU, Philippe, "La Science, Descartes, Newton...", in WAGNER, Pierre (dir.), Les 
Philosophes et la Science. Paris, Gallimard, 2002, p. 160. 
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corpóreo no estado de perfeição em que o vemos. Vede o que diz 
Cudworth". 70 

Desde logo, anote-se a menção a Ralph Cudworth, o neoplatónico de 

Cambridge, o que desmonstra 

1) a influência da obra The True Intellectual System of the Universe, do 

pensador britânico, consultado por Fr. Manuel e que continua a atrair os 

intelectuais portugueses, como temos assinalado, seduzidos pela hipótese do 

"meio plástico", reviviscência da "alma do mundo" platónica; 

2) o facto de a selecção das fontes usadas pelo franciscano revelar uma linha 

muito ténue entre propostas, formalmente antagónicas, umas conformes aos 

dogmas confessionais e outras afectas a vias heterodoxas: que argumentos 

essenciais distinguem a aprovação do neoplatonismo inglês e a rejeição do 

platonismo da "alma do mundo" ? 

Por exemplo, o autor franciscano é cáustico para com "a seita extravagante 

dos Arqueístas" que, durante o século XVI, especulara em torno da existência do 

hilárquico ou arqueo - o princípio universal regente da primeira matéria do 

universo, "alma comum que obrava tudo em todas as coisas criadas, excepto o 

homem" . Interroga-se Fr. Manuel se os defensores da tese a entenderiam como 

sinónima da matéria etérea, na interpretação que lhe dá Cudworth. A não ser 

assim, certamente seria inaceitável - considera Fr. Manuel de Santa Ana.72 

A hipótese que resiste ao seu julgamento é ainda e sempre a da "áurea 

etérea": 

"urna substância material, diversíssima do ar comum e elementar, e 

muito mais subtil, e fluída do que ele; espalhada por todo o Universo com 

70 O Filósofo Discursivo, pp. 28-29. 
Ibidem, p. 197. O autor aponta como principal teorizador desta doutrina o médico e alquimista 

belga Jean Baptista van Helmont (1577-1644), de Bruxelas, a quem se deve a denominação de 
gases à família das substâncias fluídas e várias inovações na medicina da época. Sugere também 
que o mesmo conceito remonte ao citado pensador fenício Moschus e, mais tarde, haja sido 
adoptado por Thomas More, entre outros. Cf. Catholic Encyclopedia, vol. VII, 1910. 

O Filósofo Discursivo, ibidem. Não esqueçamos que estamos a pretender avaliar, à distância 
de dois séculos, mecanismos mentais e psicológicos que legimitavam juízos de valor sobre 
dogmas indiscutíveis. Que minúcias documentais ou ignoradas opções filológicas e 
etimológicas, por exemplo, necessitariam de ser inquiridas ? 
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a virtude de penetrar os poros de todos os corpos ainda mais duríssimos e 

densos; e não só mais subtil e fluída que o ar como do fogo; ou ela seja a 

mesma subtância da luz ou coisa diversa". 73 

Ao esclarecer a noção, Fr. Manuel de Santa Ana recupera uma das 

preocupações centrais da cartilha peripatética: a ideia de "vazio" que se propõe 

prencher com "áurea etérea", espécie de sub-essência gerada pela Divindade. Ao 

fazê-lo, desarma a deificação da Natureza e a tentação espinosista que o 

franciscano contesta com veemência. 74 

"O mundo é um agregado ou composto de muitas partes, todas 

combinadas pela arte do Sapientíssimo Artífice Supremo, e sendo assim, 

necessário é que se admita a áurea etérea, para que se conceba e se 

conserva a unidade do mundo. De outro modo, não se admitindo a tal 

subtância, seriam enormes as vacuidades que se dariam nas partes do 

Universo, e tantos serão os mundos como os corpos mundanos". 7S 

Apostando no seu modelo de "argamassa", essencial para a unidade do 

cosmos, o autor rejeita as "hipóteses de Cartésio, de Newton, de Leibniz, de 

Gassendo, dos Peripatéticos e de outros filósofos insignes". Chega a invocar a 

experiência para documentar a pertinência da sua "áurea etérea".76 Para o 

franciscano, "nem atracções, nem mónadas, nem qualidades ocultas nos servirão 

para explicarmos os fenómenos da Natureza na nossa Física".77 

A rejeição de Newton não supõe a menorização do matemático aos olhos do 

religioso, no que respeita ao essencial da mecânica celeste atracção-repulsão. 

Pelo contrário, reconhece o sábio como "o mais famoso engenho, que honrou a 

Inglaterra", sublinhando a correcção newtoniana em aspectos das filosofias 

73 Ibidem, p. 307. 
74 Ibidem, pp. 208-9. 
75 Ibidem, p. 308. 
76 Ibidem, pp. 308-9. Explica Fr. Manuel de Santa Ana: "É certo que o ar tem os seus poros; 
porque se pode rarefazer e condensar, dilatar e comprimir; logo, deve-se dar alguma substância 
que entre pelos poros do ar, quando se rarefizer e dilatar, e saia quando se comprimir e 
condensar. Com efeito, esta parece ser a sentença de Platão explicada por Virgílio". 
77 Ibidem, p. 309. 
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cartesianas e peripatéticas, não esquecendo o facto dele ter estabelecido que "os 

primeiros princípios fossem as mínimas partículas criadas por Deus". 78 Esta 

postura marca a crescente e progressiva integração do newtonianismo nos 

quadros mentais oitocentistas portugueses, como víramos nos poetas árcades e 

pré-românticos.79 

A exposição de outras fórmulas cosmológicas, como as dos pensadores da 

antiguidade chinesa, documentam a agilidade bibliográfica de Fr. Manuel e a 

leitura retrospectiva das cotadas Actas eruditorum, de Leipzig, de 1688: a 

doutrina do sábio Fohi, que se presume ter vivido no início da era cristã e cuja 

filosofia acerca dos fundamentos físicos do cosmos propunha "uma substância 

universal, pura, subtil, infinita e sem alguma qualidade moral, sem inteligência, 

sem poder e sem querer coisa alguma", que preenche o Universo. O franciscano 

pensa que eles, chineses, não deixariam de conceber uma divindade inteligente e 

que essa substância, de que falam os textos dos eruditos alemães, "é aquela que é 

matéria do Universo".80 

Resta, nesta recolha de sobrevivências de imagens cosmológicas no 

pensamento deste autor, verificar outra das controvérsias que prolongaram a 

conflitualidade ciência-religião: a do posicionamento relativo da Terra no 

universo e as opções geocentrismo/heliocentrismo. 

Neste particular, o diálogo é orientado por um esforço didáctico que tenta 

distinguir terrenos confessionais e não-confessionais. Resulta daqui um passo 

adiante face a várias obstinações, doutrinárias e apologéticas, a que já fizemos 

referência, na consideração do lugar da Terra e do respectivo sistema do mundo. 

Como foi dito, não é ainda totalmente pacífica a des-centralização do nosso 

planeta nas referências cognitivas em vigor. Na obra de Fr. Manuel de Santa 

Ana, o diálogo (no fundo, um debate com as suas próprias dúvidas) instiga à 

reflexão em torno de alguns juízos de Salomão, enquanto astrólogo, que tinha por 

adquirida a mobilidade do Sol no zodíaco. Socorrendo-se de doutos pareceres o 

teólogo franciscano argumenta que "o sábio não teve intento de explicar algum 

78 Ibidem, p. 193. 
79 Cf. Capítulo 4 supra. 

O Filósofo Discursivo, p. 31. 
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sistema". Ou seja, ao isentar Salomão de qualquer juízo crítico sobre a 

mobilidade solar/imobilidade terrestre, Fr. Manuel enfraquece qualquer fideísmo 

geocêntrico em nome da literalidade do texto bíblico. 

"Digo que Salomão errou e que ninguém nos obriga a dizer que ele teve 

ciência de todas as coisas, de sorte que deixasse de ignorar muitas. Nem 

Salomão nem qualquer outro profeta nos deixaram tratados de Filosofia 

ou Astronomia. Querer, então, dos escritos que eles nos deixaram 

inspirados em Deus definir os fenómenos da Natureza, e qual seja o 

verdadeiro sistema do mundo é uma sem razão". 

Proposta a separação de jurisdições entre razão e fé, segue-se a justificação de 

uma postura de não-compromisso: 

"Que perde a nossa santa Religião com se dizer que o Sol se move e a 

terra está parada, ou pelo contrário, que a terra é que gira estando o Sol 

imóvel ? Por que título se hão-de governar os filósofos em pontos da 

Filosofia Natural pelo que dizem os sagrados escritores ? 

Registe-se, pois, em Fr. Manuel de Santa Ana, um esforço de actualização e 

pragmatismo que, não sendo único, constitui um interessante depoimento sobre o 

modo - um deles, pelo menos - como as elites católicas procuravam adaptar-se à 

gradual cientificização do real e do mundo. Neste ponto, ressalta dos comentários 

do autor uma serena avaliação do essencial em matéria de doutrina religiosa. Se 

nos seus recursos vocabulares e informativos ecoam ainda mundividências 

passadas, o entendimento de que o lugar da Terra era um problema a ser decidido 

no âmbito dos fenómenos da natureza, como adverte, concilia-se com a 

trajectória do teólogo que propende em reclamar a importância da experiência, do 

sensível, ainda que não alcance a magnitude e profundidade exemplares de um 

Fr. Manuel do Cenáculo. Mas, quando Santa Ana lembra que "pelas observações 

astronómicas se sabe ser tão descomedidamente distante a Lua das estrelas que 

1 Ibidem, p. 48. 
2 Ibidem, p, 49. 
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aquela mais pertence ao orbe terráqueo do que o sidério", chama a atenção para 

os défices e as ilusões perceptivas dos nossos sentidos, por exemplo, na definição 

do diâmetro da Lua, em comparação com o da estrelas.83 

Esta neutralidade que desdramatiza o dilema heliocêntrico, apresenta-se como 

tendência alternativa, quando situada na conjuntura de recuperação da metafísica, 

perspectivada por José Esteves Pereira. Ela é tanto mais instrutiva quanto 

procede de autoridades eclesiásticas católicas, mesmo se atendermos à potencial 

predisposição franciscana, aqui apontada, para uma confraternidade natural com 

o cosmos, propensa a um antropologia mais dúctil, menos egotista, conforme a 

análise de Maria Cândida Pacheco.84 

5.5. Nolasco da Cunha assombrado pelo "exército de mundos" 

Parece adquirido o volume e a qualidade das especulações acerca de 

dimensões existenciais e objectos astronómicos em toda a gama de textos 

participantes no diálogo entre razão e fé, religião revelada e religião natural. A 

dispensabilidade dos dogmas e a primazia para "uma religião exclusivamente 

assente em fundamentos racionais" são entendidos por Pedro Calafate como uma 

"resposta à incredulidade"subscrita por um catolicismo que pretendia chegar a 

Deus pela razão.85 

Essa é a intenção de Vicente Pedro Nolasco da Cunha (1773-1844) que 

transparece em algumas passagens da tragédia O triunfo da Natureza, concebida 

à imagem de Voltaire, segundo Inocêncio da Silva. 86 Para lá do denso enredo da 

Si Ibidem, p. 49. 
84 PACHECO, Maria Cândida, "Razão e Natureza nos séculos XII e XIII", in Ratio e Sapiência. 
Ensaios de Filosofia Medieval, Porto, 1985. 

CALAFATE, Pedro, História do Pensamento Filosófico Português, p. 426. 
6 SILVA, Inocêncio da, ob. cit., 1862, tomo VII, pp. 435. Nolasco da Cunha, que estudou 

Medicina e Filosofia na Universidade de Coimbra, era parente do matemático José Anastácio da 
Cunha. Os rumores que o deram como "presidente ou Venerável" de uma das lojas maçónicas 
ao tempo das invasões francesas, forçaram-no ao exílio em Londres. Ali se associou ao 
refugiado Bernardo José de Abrantes, médico da Real Câmara, igualmente acusado de 
jacobinismo, participando ambos na redacção do jornal político-literário O Investigador 
Português. Nolasco da Cunha, protegido pelo futuro duque de Palmela, foi nomeado enviado 
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peça e do gongorismo do texto - menos curiais para o caso em estudo - retiram-

se dela algumas considerações sobre a concepção de Deus, claramente descrito 

no registo atrás enunciado: "o Deus que eu reconheço, princípio da Razão, da 

Inteligência, é sempre o mesmo em seu ser uniforme, totalmente distinto do 

universo". E num esclarecimento à integração panteísta, aconselha o autor: 

"Natureza e Deus não confundamos; buscá-lo, pois, não convém no que vemos, 

no mundo exterior".87 

Deste modo, ao "espectáculo da Natureza" dos fisio-teólogos, o autor 

contrapõe a procura da Divindade "dentro dos corações", numa prudente 

ortodoxia que se desvia dos ensinamentos epistolares de um Fr. Manuel do 

Cenáculo e dos nossos poetas pré-românticos, entre outros, aqui analisados numa 

didática da leitura afectiva e amorosa das "maravilhas naturais".88 

Tal dissociação não impede, contudo, que Nolasco da Cunha não comece por 

deixar bem expresso o seu extasiamento ante a majestade dos céus, ao falar do 

Sol, ainda considerado como farol no centro do universo, vivificador de mundos: 

"Vida e luz do Universo, astro brilhante, 

Sol, tuas graças nos derrama. 

Oh tu, cujo poder, cuja influência 

penetra a terra, os céus, e o mesmo 

abismo, tu, cujo replendor deslumbra 

os astros, expulsa a noite e a natureza acorda 

da vida (...). 89 

plenipotenciário a Viena de Áustria em nome de Portugal e conviveu com Filinto Elísio em 
Paris. Traduziu O Jardim Botânico de Darwin, numa versão já citada do célebre poema 
filosófico-descritivo do médico britânico, sendo-lhe atribuídas outras traduções de clássicos e 
produções líricas de fundo congratulatório. A morte aguardou-o em Lisboa aonde regressou 
para os seus últimos dias. Ibidem, pp. 434-5; idem, ob. cit., tomo I, 1858, p. 379. 
87 CUNHA, Vicente Pedro Nolasco da, O Triunfo da Natureza. Londres. W. Lewis, Paternoster-
Row, 1809, Acto IV, Cena 1, p. 61 
!8 Cf. CALAFATE, Pedro, A ideia da Natureza no século XVIII em Portugal., em especial o 
Capítulo I. 

Ibidem, p. 43. O assumido catolicismo "racional" do autor não deixa, por isso, de subscrever 
uma interpretação física do mundo e dos critérios experimentais que validam a interpretação da 
realidade. Esse é o sentido do elogio que faz das ciências "que vão afugentando os miserandos 
erros e as vãs superstições". Ibidem, pp. 58 e seguintes, passim. 
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Numa outra obra, já da maturidade, a Teleologia, de 1836, um denominado 

"poema físico-moral", o escritor renova a sua exaltação dos espaços celestes e 

dos corpos que o habitam. Introduzindo o texto, e numa fórmula já prosseguida 

pelos pré-românticos, dá a perceber que interiorizara as noções das leis da 

mecânica universal, sinal de um tempo em que o modelo de Newton, por fim, 

dava sinais de ser interiorizado entre nós. 

"Depois da descoberta da atracção que regula 

o sistema planetário e das leis do movimento 

que a física tem calculado exactamente (...). 

A vida encadeada a um sistema 

de forças imutáveis, qual a do Universo". 90 

Dissertando sobre os destinos finais do Homem, ao tratar da Morte, o autor 

imagina Urânia, musa da Astronomia, a descer dos céus e a abrir as fontes da 

vida no berço da humanidade. "Uma fonte eterna e imutável rege os astros e os 

mundos irmãos" - escreve, para traduzir a solidariedade de um vasto conjunto 

de entes, actuando sob as regras do movimento e debaixo de "formas" 

evanescentes, máscaras da essencialidade perene e do que se pode presumir uma 

intuição das teses da sobrevivência e transformação: 

"Toda a vida é no espaço interminável 

nocturna exaltação que apenas brilha. 

Mas nesta rapidez, neste tumulto, 

Neste oceano de vida em que lutamos, 

só desaparecer as formas vemos, 

na geral confusão nada se perde (...). 

CUNHA, Vicente Pedro Nolasco da, Teleologia ou Finalidade (vulgo Novíssimos) do 
Homem. Poema físico-moral em quatro cantos composta pelo autor do Triunfo da Natureza, 
das Jérémiades, etc.. Lisboa, Imprensa Nacional, 1836, pp. vii-viii. Interessante a consulta da 
lista de subscritores da obra, em apêndice, uma forma editorial, frequente nas edições do século 
XIX, e que de alguma forma podia ser lido como uma "recomendação" da leitura pelo leque de 
leitores já aderentes. No caso da Teleologia integram a lista de assinantes "Suas Majestades a 
rainha D. Maria II e o rei D. Fernando", entre muitos outros notáveis da época. Uma edição 
posterior, a de 1838, foi mandada imprimir a custas do Governo português por intercessão do 
Duque de Palmela. Cf. SILVA, Inocêncio da, ob. cit., Tomo VII, p. 437. 
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Corpos extensos que no espaço errantes 

Invencível poder de atracção prende, 

o ocaso lançou; são de um desígnio 

sistemático arranjo; eles são berços 

de germes que desprende a vital força". 91 

A expressão "berços de germes" parece sugerir que o escritor entende os 

planetas e outros corpos como potenciais contentores e semeadores biológicos. 

Mas, o "berço" terrestre, esse tem por fiador o Eterno que o tem à sua direita. 92 

Na recta opinião do autor, a Terra continua a ter um lugar diferenciado no 

concerto da totalidade. A pretexto da Morte, aqui retratada, o autor recorda a 

"limitada existência" daqueles que "nunca viram o anel de Saturno nem as luas 

de Júpiter", nem olharam "a estrutura dos céus, os sóis, dos mundos que em torno 

deles concerteza rolam". Pluralidade de mundos presume-a, também, o poeta 
93 

nesta passagem. 
Ao lidar com outro "novíssimo", o Juízo, Nolasco da Cunha volve às 

profundidades do tempo, antes da formação da Terra, e encontra réplicas 

antepassadas do nosso planeta. Adverte, por isso, que "houve tempo em que 

ainda não eras e no espaço já de teu berço irmãos rolavam mundos". No futuro, 

após o julgamento final de cada um, estará o eterno juiz "que de cima te acena e 

que te chama por lácteas vias e brilhantes orbes a seguir o clarão de outra 

existência diversa da terrena em que te abismas". 94 Pluralidade de existências é a 

sugestivo prognóstico anunciado pelo poeta. 

"Vós obra sois do Braço Omnipotente 

que em grilhão seguríssimo invisível 

91 Ibidem, "Canto Primeiro", pp. 3-5. O biólogo holandês Anton van Leeuwenhoek foi quem 
descreveu em 1676, pela primeira vez, ao microscópio, um microrganismo. Desde finais do 
século XVII que se conhecem as morfologias de bactérias e outros "animáculos". O conceito de 
germe, como fautor de doenças, ficou associada à teoria de Louis Pasteur, a partir de 1860. Cf. 
DUBOS, R., Mirage of Health: Utopias, Progress, and Biological Change. New Jersey, Rutgers 
University Press, 1987. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem, "Canto Segundo", pp. 23-24. 
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prendeu a vossa terra à imensa turba 

dos vastos orbes que no espaço rolam. 

Que o vosso ser faz ir também vagando 

no grande coro harmónico do mundo". 

Por fim, é no Paraíso o local eleito para quem quiser ver "com mudo 

assombro esse luzente exército de mundos pelo espaço" e acabar por "comunicar 

com os entes que ali moram". Habitantes etéreos ou noutro estado, o que importa 

é não deixar de reconhecer o Outro, porque também ele decorre do "mesmo 

Autor da origem e das harmonias do universo". Aliás, essa comunhão com o 

Todo aceite pelo poeta repete-se no "hino adicional" intitulado A Verdade, com 

que encerra o poema. Aí, Nolasco da Cunha confessa-se como parte do Universo, 

"expressão da eterna Força". 96 

5. 6. Silvestre Pinheiro Ferreira e Charles Bonnet: a cumplicidade no 

universo-espelho 

Parece haver consonância, entre os diferentes parceres historiográficos, em 

conceder a Silvestre Pinheiro Ferreira ( 1769-1846 ) um lugar de relevo no 

pensamento português que marca a transição do século XVIII para o XIX. 

Prolonga, no dizer de António Brás Teixeira, "a ilha de ecletismo do século 

XVIII, e coincidindo, no essencial, com as posições do jesuíta Inácio Monteiro e 

do oratoriano Teodoro de Almeida".97 Partilhado, nessa condição de excelência, 

Ibidem, p. 25. 
96 Ibidem, p. 57-8. 
97 Para Brás Teixeira, o autor representa, no espaço cultural dos princípios do século XIX, "um 
dos momentos mais significativos" para o pensamento luso-brasileiro. "Com a publicação das 
suas Prelecções Filosóficas - escreve o mesmo ensaísta - assiste-se a um primeiro momento 
superador das reflexão condicionada pela hegemonia da filosofia natural que a reforma de 1772 
consagrara ao ensino universitário". Cf. Análise, n° 7, Lisboa, 1987, pp. 125-156. O filósofo 
nasceu em Lisboa e havia sido destinado à carreira eclesiástica ao entrar para a Congregação do 
Oratório. A revelação precoce de um talento inquiridor levou Inocêncio da Silva a detectar 
sombras de animosidade entre os padres, ciosos e zeladores da reputação do seu confrade 
Teodoro de Almeida, e visto por eles como "verdadeiro luminar das ciências físico-matemáticas 
no seu tempo". A renúncia ao estado clerical conduziu o jovem à Universidade de Coimbra e à 
docência da Filosofia Racional, mas as acusações de jacobinismo prosseguiram e viu-se 
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entre Portugal e o Brasil, o pensador trabalhou activamente na transformação dos 

conhecimentos oriundos do racionalismo científico de Setecentos, deliberando 

uma nova organização e sistematização dos saberes, em que linguagem e 

raciocínio se articulam como ferramentas básicas. 98 

Na continuidade do naturalismo empírico, Pinheiro Ferreira virá a abordar 

uma das vertentes mais fecundas que inspiram aspectos da nossa problemática e 

que Maria Nizza da Silva destaca: "a reflexão do próprio homem sobre si mesmo 

e sobre todos os outros seres da Natureza", ingressando no princípio paulino 

segundo o qual as coisas invisíveis de Deus se conhecem pelas coisas visíveis.9 

Acrescenta-lhe a necessidade de aliar teologia natural e ciência para perscrutar e 

descodificar a admirável perfeição da máquina do mundo e os seus atributos 

divinos. 10° 

Contemplando a multidão de corpos celestes, como tantos outros o fizeram, 

Pinheiro Ferreira transforma o êxtase sensorial em exclamação metafísica: "Toda 

a Natureza nos grita que ele existe, que há uma inteligência suprema, um poder 

imenso, uma ordem admirável". 101 Fascinado pelos movimentos planetários, 

"que não podem ser explicados por causas naturais", ergue os olhos para o 

constrangido a deixar a pátria, acabando por aportar a Londres, antes de se passar à Holanda. 
Foi acolhido pelo embaixador António de Araújo, depois Conde da Barca, desempenhando, 
mais tarde, funções de encarregado de negócios de Portugal em Berlim. É aqui que Pinheiro 
Ferreira contacta com Fichte e Schelling e frequenta cursos de Filosofia Natural. Seguiu-se o 
Rio de Janeiro como destino, tendo acompanhado D. João VI de regresso a Lisboa. Além de 
membro da Academia Real da História, do Instituto de França, e de respeitadas corporações 
científicas nacionais e estrangeiras, o pensador ocupou cargos de ministro e secretário de Estado 
honorário e foi por diversas vezes deputado às Cortes. Cf. SILVA, Inocêncio da, ob. cit., 1862, 
tomoVn, pp. 259-261. 
98 Para o aprofundamento das grandes linhas desse suporte epistemológico, cf. SOARES, Maria 
Luisa Couto, "A linguagem como método nas Prelecções Filosóficas de Slvestre Pinheiro 
Ferreira", in Cultura - História e Filosofia. Lisboa, 1984 (separata). 
99 As provas da existência de Deus são abordadas na obra Theodicée ou traité élémentaire de la 
Religion Naturelle et de la Religion Révélée. 1845 (ms. 1113 da Biblioteca da Academia das 
Ciências de Lisboa), edição no prelo da Imprensa Nacional/Casa da Moeda (Março 2004). Cf. 
PEREIRA, José Esteves, "Introdução", Prelecções Filosóficas.Lisboa, INCM, 1996. 
100 SILVA, Maria Beatriz Nizza da, Silvestre Pinheiro Ferreira. Ideologia e Teoria. Lisboa, 
Livraria Sá da Costa, 1975, pp. 202-3. 
101 Maria Beatriz Nizza da Silva comenta que "na época em que escreveu as Prelecções 
Filosóficas, o autor evitava cuidadosamente a expressão religião natural, o que não sucedeu 
quando, em 1845, redigiu a Teodiceia. Em 1813 preferiu a expressão teologia natural, já como 
explica o termo "religião natural poderia significar um perigoso deísmo à maneira de Cherbury 
ou Toland". Cf. Silvestre Pinheiro Ferreira. Ideologia e Teoria, p. 222. 
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espaço e distingue entre sistemas astronómicos e observações astronómicas, 

modelos ideais, por um lado, e confirmações experimentais, por outro: 

"Com quantos novos planetas que nunca existiram não pode o astrónomo 

povoar o imenso espaço do universo! Os sistemas dos Copérnicos, dos 

Tycho Brakes, dos Newtons, dos Laplaces, etc., nos apresentam outros 

tantos mundos absolutamente diferentes uns dos outros e aquele que com 

efeito existe na natureza. Os corpos que os compõem, os fluídos em que se 

fazem nadar estes corpos, o de suas atmosferas, não são os nossos 

planetas, nem o nosso Sol, nem os fluídos que por experiência 

conhecemos, nem nenhuma das atmosferas cujos fenómenos nos têm sido 

possível observar. " m 

O filósofo pretende-se continuador de Aristóteles, Bacon, Leibniz e Locke e 

desta síntese, sobretudo pela primazia dos dois últimos pensadores, se irá 

sustentar o seu pensamento cosmológico, a sua "ciência do mundo". 103 No cerne 

da nossa análise, as suas Prelecções Filosóficas vão conduzir-nos aos meandros 

das representações silvestrinas sobre o lugar do ser humano no universo e a 

pluralidade das existências na perenidade do espaço-tempo. 104 

Especificamente, a Quinta Prelecção, da referida obra, coloca-nos na senda 

de Leibniz, um dos esteios filosóficos do pensador, condensado no axioma: "o 

presente está prenhe de futuro; quaisquer das mónadas de que o Universo se 

compõe é representativo do mesmo Universo". I05 Propõe esta teodiceia: "estão, 

pois, ligadas entre si, como agentes e pacientes, todas as substâncias do 

Universo, que por este modo vem a formar um sistema". Pinheiro Ferreira 

entende, assim, por Criação, "o primeiro de todos os estados do Universo, 

remontando do actual ao passado, sendo o Ente a causa deste primeiro estado do 

Cf. Prelecções Filosóficas, # 522, apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da, ob. cit., pp. 202-3. 
Para análise da estrutura e evolução do pensamento do autor, cf. TEIXEIRA, António Brás, 

verbete "Silvestre Pinheiro Ferreira", in Logos, tomo 2, pp. 513-4. 
FERREIRA, Silvestre Pinheiro, Prelecções Filosóficas sobre a teórica do discurso e da 

linguagem a estética, a diceósina e a cosmologia. Rio de Janeiro, Imprensa Régia, 1813. 
Remetemos para a cuidada edição desta obra, com introdução de José Esteves Pereira. Lisboa, 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1996. 
105 Ibidem, #177. 
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Universo". ° Maria Luisa Coelho e Lúcio Craveiro da Silva, entre outros, 

coincidem em que "nesta ideia de unidade e harmonia do Universo é manifesta a 

influência de Leibniz". 107 

Esta tese, retirada à letra do filósofo alemão, concebe que "cada fenómeno, 

por mais pequeno que ele seja, assim como é o efeito da reunião de todos os que 

lhe têm precedido na vasta extensão do universo, assim também está ligado a 

todos os futuros como razão parcial de todos eles". 108 Resulta daqui que "cada 

mónada é um espelho onde se reflecte o universo das mónadas", sistema que 

participa do princípio da "alma do mundo" platónica e posteriores reformulações, 

aqui entretanto enunciadas. Ao decidir-se por uma inextrincabilidade de todos os 

fenómenos que ocorrem no cosmos, o pensador luso-brasileiro aproxima-se das 

reflexões de John Locke. De facto, Maria Nizza da Silva lembra que o filósofo 

inglês assegurava ser "quase impossível estabelecer fronteiras entre os seres, 

dado que, por graduações subtis as coisas se elevam nos degraus da perfeição". 

Ora, Pinheiro Ferreira aceita o contínuo ontológico e a noção de espécies 

intermédias, doutrina que, como temos observado, se filia no pensamento do 

naturalista Charles Bonnet. 109 

Um cotejo entre algumas passagens das Prelecções, de La Palingénesie 

Philosophique e de Contemplation de la Nature, do pensador suiço, confere 

evidências dessa similitude doutrinal e respectivos pressupostos, o que traduz a 

penetração e popularidade das teses palingenésicas junto dos nossos intelectuais 

oitocentistas, inclusive perdurando em pensadores das gerações da segunda 

metade do século. n 0 

106 Ibidem, # 184 e 189. 
COELHO, Maria Luisa Rangel de Sousa, A Filosofia de Silvestre Pinheiro Ferreira, Braga, 

Livraria Cruz, 1958, p. 84; SILVA, Lúcio Craveiro da, Silvestre Pinheiro Ferreira. "Significado 
e itinerário da sua obra filosófica", Revista Portuguesa de Filosofia, vol. II, tomo XI, pp. 616. 

Cf. Prelecções Filosóficas #185. 
109 SILVA, Maria Beatriz Nizza da, ob. cit., pp. 184-5. 

Já exterior aos limites cronológicos estabelecido para este trabalho, a obra de José Maria da 
Cunha Seixas, por exemplo, é ainda ostensivamente dilecta das ideias de Bonnet, a que se 
juntam as de Flammarion, Reynaud, Pezzani, entre outros, que tomaram a defesa da pluralidade 
dos mundos como condição necessária para a pluralidade das existências. Cf. SEIXAS, J.M. 
Cunha, "Fénix ou a Imortalidade da Alma Humana", Lisboa, 1870, in Princípios Gerais da 
Filosofia e Outras Obras Filosóficas. Introdução de Eduardo Abranches de Soveral. Lisboa, 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1995. 
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Considere-se e comparare-se: 

- "Estão pois ligadas entre si, como agentes e pacientes, todas as 

substâncias do Universo que, por este modo, vêm a formar um sistema ( 

#97 ) . Cada um dos fenómenos que acontecem em qualquer substância é 

um efeito que tem por causa ( # 87 ) todas as substâncias do Universo, 

colectivamente (ou ao que é idêntico) ao mesmo Universo ou à Natureza: 

a razão daquele fenómeno é o estado precedente do mesmo Universo ( # 

92)"-SilvestrePinheiro Ferreira. 1U 

- "Tudo é sistemático no Universo; tudo é nele combinação, relação, 

ligação, encadeamento. Não existe nada que não seja o efeito imediato de 

alguma coisa que a precede e que não determine a existência de alguma 

coisa que lhe seguirá" - Charles Bonnet. in 

- "Uma inteligência de ordem superior à humana inteligência, abraçando 

com a vista o estado presente do Universo, nele e em cada uma das suas 

partes, veria representados, como o efeito e a causa, todos os futuros 

acontecimentos até à mais remota duração dos séculos" - Silvestre 

Pinheiro Ferreira. 

- "A inteligência suprema está ligada a todas as partes da sua obra, de 

modo a que não haja nenhuma parte sem relações com todo o sistema" -

Charles Bonnet.1I4 

- As partes de que ele ( o Universo ) se compõe, tinham nas forças de 

atracção e repulsão, de que eram dotadas, dois princípios de conservação, 

de perfeição, de decadência, de transformação e de regeneração; 

expressões que abrangem todos os diferentes fenómenos que a observação 

do Universo nos oferece" - Silvestre Pinheiro Ferreira. ns 

m 
112 

Prelecções Filosóficas, p. 56. 
Contemplation de la Nature, Capítulo VII, p. 15. 

13 Prelecções Filosóficas, ibidem. 
Contemplation de la Nature, p. 17. 

115 Prelecções Filosóficas, p. 57. 
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Pairando sobre estes excertos pressente-se a inspiração e autoridade de 

Leibniz. É escudado no autor alemão que Bonnet sintetiza as alegações 

precedentes acerca do lugar e da função do ser humano na tessitura do Todo: 

"O Homem faz parte do Universo e a parte tem as suas relações com a 

totalidade. O Universo é um sistema de relações. Essas relações são 

reciprocamente determinadas. Num sistema não pode haver o arbitrário. 

Cada estado de um qualquer ser é determinado naturalmente do estado 

antecedente". u 

Embora não o declare explicitamente, o autor das Prelecções parece partilhar 

dos princípios transmigratórios globais, sobre a continuidade da vida noutras 

dimensões e mundos, uma convicção não expressa, poderemos supô-lo, pelo 

mesmo prurido religioso que o levou a evitar o termo "religião natural". A rigor, 

e na lógica funcional que confessa presidir à solidariedade do sistema, do todo 

para com as partes e vice-versa, Pinheiro Ferreira não poderia isentar desse 

conjunto o particularismo humano. Se bem que não possamos documentar quais 

os efeitos do seu convívio com Fichte e Schelling - este último opositor do 

pluralismo e defendendo a centralidade espiritual do nosso sistema solar - 117, as 

ideias silvestrinas de "transformação, metamorfose e regeneração" autorizam 

pensar que perfilharia a hipótese palingenésica, sem contudo se referir a outros 

mundos físicos de acolhimento. U8 

Por outro lado, ao fazer recuar à "alta antiguidade" a doutrina, segundo a qual 

a acção da causa, aparentemente mais insignificante, se estende a todo ao 

Universo, Pinheiro Ferreira socorre-se das experiências de "naturalistas 

modernos, como o imortal Franklin", para sublinhar quanto lhe era caro o 

116 La Palingénésie Philosophique, Parte VIII, p. 269 
117 CROWE, Michael, ob. cit., p. 260. 
118 Para Pinheiro Ferreira ocorre "transformação" quando um sistema muda de atributos. Neste 
ponto, diverge da interpretação do jesuíta Roger Boscovich dada ao mesmo fenómeno: para 
estes, há transformação quando os componentes do sistema mudam meramente de actividade, 
sem perda dos antigos nem adição de novos componentes. Cf. Prelecções Filosóficas, p. 345. A 
referência ao aclamado cientista e filósofo croata sugere a leitura da sua obra maior, 
Philosophiae naturalis theoria, de 1758, pelo pensador português, levando a supor que 
contactou com algumas das suas clarividentes e avançadas propostas cosmológicas já aqui 
descritas. Cf. Capítulo 3.3. supra. 
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método analítico. A sua admitida leitura de Benjamin Franklin deverá ter-lhe 

revelado argumentos e sentimentos comuns provocados pela magnitude 

organizacional da Natureza. Aliás, está amplamente documentada a simpatia do 

grande inventor e um dos "pais fundadores" da pátria americana pela "cadeia dos 

seres", subsidiária do pluralismo dos mundos habitados, de que dá conta nos seus 

Articles of Belief, de 1728, na linguagem típica das "Luzes". 120 

Repare-se que o inequívoco deísmo de Franklin é afirmado em termos que 

bem poderiam ser sufragados por Pinheiro Ferreira: "o homem como parte dessa 

grande máquina que é o Universo", a "regulamentação do todos os corpos 

celestes pelo Ente de infinita sabedoria", a "existência de seres mais perfeitos e 

menos perfeitos que o homem", a metáfora do "grande relojoeiro", são alguns do 

"artigos de fé" das variantes doutrinais com traços indeléveis de Espinosa e 

Leibniz. nx 

5. 7. José Amaro da Silva: a admissão de Copérnico e os "habitadores da 

Lua" 

Tradutor português do clássico Paraíso Perdido, de Milton, já aqui referido, o 

presbítero secular vimaranense ( segunda metade do século XVIII - ?) aparece-

nos também como autor da versão portuguesa de um Compêndio Histórico e 

Prelecções Filosóficas, # 181, p. 53. 
120 Cf. Capítulo 2, supra. 
121 Cf. "On the Providence of God in the Government of the World", The Writings of Benjamin 
Franklin. Philadelphia, vol. I, 1726-1757. As investigações experimentais de Franklin foram 
influenciadas pelo seu mestre James Logan que refutava o newtonianismo. Considerando o 
fenómeno da luz, Logan seguia o postulado de Leibniz de que, mesmo no vácuo aparente, onde 
Newton apenas via um meio vazio, permaneceria um meio "eléctrico" ou "elástico". Os 
trabalhos de Franklin sobre a electricidade baearam-se, pois, na rejeição do sistema do mundo 
de Newton, em concordância com a perspectiva leibniziana do cosmos. Franklin argumentava 
que "o Espaço Universal, tanto quanto sabemos, está preenchido de um Fluído subtil, a cujo 
movimento ou vibração chamamos Luz". A electricidade, afirmava, era um "fluído 
extremamente subtil que penetrava outros corpos, subsistindo neles, igualmente difuso. Reveja-
se o uso, por Pinheiro Ferreira, do conceito de "fluído" como lastro onde vogam os planetas, 
uma hipótese muito em voga na época, e que nos parece aditar mais uma proximidade do 
pensador português às hipóteses cosmológicas do sábio americano. Cf. ELIOT, Charles W., 
(ed.), Benjamin Franklin his autobiography 1706-1757. New York, P. F. Collier & Son 
Company, 1909 (edição original, Twyford, at the Bishop of St. Asaph's, 1771. 
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Universal anónimo, que se dispõe a responder a todas as curiosidades do 
111 

vulgo. Composto de perguntas directas e singelas, tipo catecismo profano, 

oferece respostas austeras, mas amparadas por uma erudição em que pontificam 

os clássicos, este manual denota uma preocupação em actualizar algumas das 

aquisições dos saberes coevos. 

Ao invés do modelo de interpelação "maiêutica", em que se revê a tradição 

dialógica dos pedagogos setecentistas e que Fr. Manuel de Santa Ana prossegue, 

nesta iniciativa de José Amaro da Silva ensaia-se um elucidário de factos e 

utilidades de "todas as ciências e artes", ou seja, o "quê", o "como", o "quem" e, 

eventualmente, o "porquê" nelas implícitas. Anuncia já este trabalho o que virá a 

ser uma resenha de "conhecimentos úteis", veiculada por uma primeira vaga de 

jornalismo periódico de divulgação, em crescendo na primeira metade do século 

XIX português. 

Na rubrica Da Astronomia, define-se a disciplina e a sua génese histórica, 

lembrando-se que Pitágoras, "este homem tão celebrado conheceu a redondeza 

da terra, a existência dos antípodas, a esfericidade dos astros, a causa da luz da 

Lua", entre outros factos, ordinariamente pouco consentâneos com uma visão 

linear e progressiva dos conhecimentos e da verdade científica. Nessa medida, 

aliás, o autor revela ainda algum distanciamento face à validade dos sistemas do 

mundo, hic et nunc, enquanto modelos astronómicos explicativos dos 

comportamentos dos corpos celestes e dos seus fenómenos. Ao referir o abade 

Pluche, na sua muito mencionada História do Céu, recolhe dele a sua proverbial 

desconfiança em relação aos "nossos factores de sistemas", expressa na renúncia 

do filósofo descrente da possibilidade humana em determinar a estrutura do 

SILVA, José Amaro da, Compêndio Histórico e Universal de todas as ciências e artes em 
diálogo por perguntas e respostas para uso dos curiosos. Nova edição com várias notas 
históricas, interessantes e curiosas. Porto, Tipografia da Viuva Alvarez Ribeiro, 1816. Cf. 
SELVA, Inocêncio da, ob. cit., 1860, tomo IV, p. 220. Sabe-se do autor apenas o que consta do 
fronstispício desta obra: que era "do hábito de S. Pedro e natural de Guimarães". Inocêncio 
regista-o também como tradutor do Dicionário Filosófico da Religião no qual se estabelecem 
todos os pontos da mesma acometidos pelos incrédulos e no qual se responde a todas as suas 
objecções. Pelo abade Nomotte. Porto, 1820, 4 tomos. Obra de reacção apologética, que pode 
exemplificar o contra-ataque, atrás assinalado, da ortodoxia religiosa nesta conjuntura contra as 
pretensões da Razão e do ateísmo dos "espíritos fortes", dos filósofos incrédulos, na expressão 
de Fr. Manuel de Santa Ana. Cf. neste Capítulo, supra. 

490 



Universo. Além do mais, um sinal da permanência deste apologeta nas 

deliberações dos nossos agentes culturais das décadas primeiras de Oitocentos. A 

propensão de Pluche, aliás, é correlacta da chamada "desvalorização da hipótese" 

que ocorreu no decurso do século XVIII. Maria Nizza da Silva chama a atenção 

para o facto de conceitos como "hipótese" e "sistema" adquirirem nos textos 

daquele período uma conotação pejorativa. O próprio Diderot condenaria o 

"furor do sistema" e Pinheiro Ferreira aconselhava o sábio a evitar o "tenebroso 

labirinto de hipóteses", estas entendidas como "produto de uma desregrada 

fantasia" que só podem conduzir de absurdo em absurdo". I24 

Na revisão dos vários sistemas cosmológicos, de Ptolomeu a Copérnico -

além do de Marciano Capela, misto de ambos, mas "de pouca aprovação e 

celebridade" 125 - o redactor concede a preferência ao modelo heliocêntrico, "hoje 

o que se acha mais geralmente adoptado, porque explica melhor as dificuldades 

do que os outros e porque de outra sorte é muito mais simples". Mais adiante, 

esclarece-se, condicionado por indecisões cognitivas ou estratégicas, que 

"a Terra que habitamos é no sistema de Copérnico um planeta que, como 

os outros, faz a sua revolução à roda do Sol e a sua distância deste astro é 

de trinta e três milhões de léguas". 126 

Se o igualitarismo "planetário" deve ser aqui sublinhado, também merece 

ênfase o facto desse estatuto ser afectado em exclusivo ao sistema copernicano, 

como que se o inconsciente do autor - e do tradutor - aconselhasse a prudência 

segura da hipótese, como a doutrina do catolicismo romano recomendara fosse 

assumida pelos crentes em relação ao heliocentrismo. De igual modo, reconhece-

Compêndio Histórico e Universal, pp. 147-8. "Ó Demócrito ! Ver-nos-emos nós sempre 
sonhar, em traçando secretamente o mundo imaginário ? Ah! ao homem não é que pertence 
formar a terra; pois ele foi feito somente para a cultivar"- evoca em nota o presbítero português. 
Cf. PLUCHE, Antoine, "Apresentação", ob. cit. 
124 SILVA, Maria Beatriz Nizza da, Silvestre Pinheiro Ferreira, p. 203. 

Gramático romano, da latinidade tardia, o cartaginês Marciano Capela viveu no século V d. 
C , sendo autor de um amplo tratado didáctico em nove volumes, intitulado De Nuptis Mercurii 
et Philologiae, que inclui o seu sistema De astronomia. Cf. Grand Larousse Encyclopédique. 
Paris, Librairie Larousse, 1960, tomo 3, p. 90. 

Compêndio Histórico e Universal, pp. 150 e 163. 
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se já que o sistema de Tycho Brahe "é quase universalmente rejeitado pelas 

dificuldades que tem de ser conciliar com as leis da Física". 127 

Na sequência da questão "que coisa é o Zodíaco ?", o autor esquiva-se a 

definir o seu significado, remetendo a exaustividade da resposta para a obra 

clássica de Antoine Pluche, mas também para as Memórias da Academia das 

Inscrições de Amsterdão, de 1731, facto que indicia a atenção aos registos 

científicos das academias mais respeitáveis das "Luzes". Demarcando-se da 

versão prognóstica e judiciária dos signos zodiacais, o autor associa-lhes tão 

somente uma função pragmática de visualização e localização das estrelas, 

decalcada das figuras animais. 128 Neste particular, a obra afasta-se do 

sincretismo da generalidade dos nossos tratadistas de Setecentos e anteriores, que 

conjugavam assiduamente a alegoria do microcosmos humano com o 

exemplarismo doutrinal católico. 

O compêndio prossegue a sua auto-inquirição dos fenómenos, problemas e 

protagonistas da astronomia e da sua construção teórica. Abordando a natureza 

do Sol - "o primeiro de todos os astros e o centro do mundo planetário" - , por 

exemplo, propicia esclarecimentos acerca das manchas do astro-rei, da respectiva 

dimensão e número, e cuja "observação tem servido para determinar o 

movimento de rotação do Sol, pelo qual ele volta sobre o seu eixo em vinte e 

cinco dias e doze horas". O autor da obra, a pretexto dos fenómenos solares, dá 

conta ao leitor dos contributos históricos de Joahnn Fabricius e do jesuíta 

Chistopher Scheider na descoberta e descrição das manchas solares.129 

Se o texto se mantém alheio aos novos quadros geológicos da evolução do 

planeta, preferindo a cronologia bíblica, já no que toca às distâncias dos planetas 

127 Ibidem, p. 150. 
128 Compêndio Histórico e Universal, pp. 151-4. 
129 Ibidem, pp. 155-6. O tradutor informou-se também no tomo VII dos Comentários da 
Academia de Petersburgo, a propósito do mesmo fenómeno. Na primeira década do século 
XVII, quarto astrónomos, mais ou menos em simultâneo, orientaram os seus novos telescópios 
para o Sol e notificaram a existência de manchas na superfície da nossa estrela. Foram eles, 
Fabricius, alias Johann Goldsmid (1587-1616) na Holanda, Thomas Harriot (1621), na 
Inglaterra, Galileu Galilei (1564-1642), na Itália e Christopher Schneider (1575-1650), na 
Alemanha. Particularmente este último esteve envolvido em controvérsias com Kepler e 
Galileu. Sobre esta matéria cf. GILLESPIE, Charles. C. (ed.)., Dictionary of Scientific 
Biography; CHRISTIANSON, J.R., On Tycho's Island. Cambridge University Press, 2000. 
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solares ao nosso mundo situa-os "muito apartados dela, pois o espaço que os 

separa é espantoso". Oferece números - "cem vezes maior diâmetro do que a 

mesma terra" - para estabelecer as diferenças de magnitude entre o Sol e a Terra, 

concluindo que o "Eterno tem posto estes dois Planetas esse feliz equilíbrio e 

essa sábia e proporcionada distância que vivificam a terra e a fazem fecunda". 

Interessante anotar a permanência do cosmos peripatético na classificação do Sol 

como "planeta", sinal de uma continuidade vocabular que José Amaro da Silva, 

conivente, contimua a subscrever entre nós, apesar do crescente afluxo 

informativo e teórico astronómico. 13° 

Quando enuncia os detalhes morfológicos de cada planeta solar, chegada a 

vez de Uranus ou Herschel, como era designado na época, o autor exulta pelo 

facto desse descobrimento ter sido "reservado para os nossos tempos". O seu 

apego aos fenómenos siderais confirma-se pelo conhecimento que tem dos 

catálogos estelares de diferentes épocas, como o do alemão Johann Tobias Mayer 

e do inglês John Flamstead, ambos identificando como estrela fixa o que viria a 

ser novo planeta solar, Georgium Sidus em honra do rei de Inglaterra. 131 Ao 

conferir a actualidade das informações sobre Uranus pela leitura do Jornal 

Enciclopédico, de Julho de 1788, José Amaro da Silva confere, em nota, a 

eficiência informativa do periódico lisboeta na difusão dos cálculos mais 

modernos, no que respeita ao reconhecimento científico do novel planeta. 132 

A figura da Lua é "um corpo esférico sobre cuja superfície se notam muitas 

manchas de diferentes grandezas e são umas certas partes que não fazem reflectir 

tão bem a luz do Sol, assim como as outras" - refere o compêndio. Fazendo-se 

Compêndio Histórico e Universal, pp. 161-2. 
131 Johann Tobias Mayer ( 1723-1762 ), matemático, trabalhou como cartógrafo em 
Nuremberga, calculando tábuas lunares e solares. Cf. FORBES, E.G., Tobias Mayer (1723-62): 
pioneer of enlightened science in Germany. Gottingen, 1980. Por sua vez, John Flamstead 
(1646-1719) foi o primeiro astrónomo real inglês, ocupando o Observatório Real mandado 
edificar por Carlos II durante 44 anos. Arqui-rival de Sir Edmund Halley, classificou cerca de 
3000 estrelas, compendiadas após a sua morte na Historiae Coelestis Britannica (1725) e no 
Atlas Coelestis ( 1729) referenciados no texto do presbítero de Guimarães. Cf. MURDIN , 
Lersly (ed.) et ai., The Correspondence of John Flamstead, First Astronomer Royal. London, 
Institute of Physics Publishing, 1995. 

Compêndio Histórico e Universal, p. 169, nota 1. 
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eco das múltiplas observações de William Herschel, na década de 1780, levanta 

a questão da habitabilidade dos mundos extraterrenos, ao lembrar que 

"muitos astrónomos têm pensado que essa manchas eram mares, bosques 

e montanhas; donde tem nascido a hipótese dos habitadores da Lua e dos 

outros planetas".133 

Cúmplice dos conteúdos, José Amaro da Silva adopta-os, perfilhando como 

sua a mundividência do original, anotando-o e subcrevendo-o, na justa medida da 

sua formação e limites. Destaque-se, por exemplo, nas derradeiras questões, o 

entendimento dos cometas segundo a perspectiva newtoniana, isento de qualquer 

signo calamitoso ou profético. Esta recepção cordata de Newton poderia também 

significar, sufragada pelo presbítero tradutor, um fôlego complementar na 

diluição das resistências internas aos princípios da mecânica universal, em 

estractos substanciais das minorias educadas, no dealbar do século XIX em 

Portugal. Veremos, no entanto, adiante, um luminoso exemplo dessas reservas 

que persistem, se bem que noutros horizontes e lugares da inteligência 

portuguesa, a reboque de vozes europeias. 

Independente desse detalhe, a tradução em vernáculo deste trabalho - que 

conheceu mais de uma edição, recorde-se - não deixou de representar, à época, 

como outras, um passo discreto, mas inovador, no fomento de novas camadas 

leitoras, conduzindo-as ao encontro de noções estimulantes para a representação 

de novas imagens celestes, do nosso lugar nesse domínio e dos mundos além-

Terra. Esta edição interpreta, no plano das ideias, uma suave alteração do eixo 

eminentemente doutrinário/apologético, que liderou a avalanche bibliográfica 

sobre os temas cosmológicos, para um outro de vulgarização laicizante, apesar do 

agente religioso, numa des-sacralização discreta dos seus conteúdos específicos. 

Ibidem, p. 172. 
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5. 8. Contra Copérnico e Newton: Luís de Campos, um conspirador 

no exílio 

As sequelas das derradeiras décadas de Setecentos, sob a égide do poder 

político absoluto - das intolerâncias policiais aos episódios das invasões 

francesas e da transferência da Corte portuguesa para o Brasil - serviu de pano de 

fundo para uma diáspora forçada de intelectuais lusos, perseguidos por suspeita 

de simpatia maçónica e outras rebeldias confessionais associadas ao liberalismo. 

Sabemos que Londres, em especial, e também Paris, foram centros de 

acolhimento nas rotas de fuga dos delinquentes de opinião forçados ao exílio. A 

fundação do jornal O Investigador Português em Inglaterra, com o citado 

Nolasco da Cunha, é apenas um título da corrente opiniativa que inspira dezenas 

de outros periódicos, como o Correio Brasiliense, redigidos por qualificados 

luminares da nossas letras e ciências, e que caracteriza o que José Tengarrinha, 

escudado nos trabalhos de Luz Soriano e outros, denomina de "jornalismo da 

primeira emigração". 134 

Um dos protagonistas deste "exílio inteligente", que preferiu o caminho da 

capital francesa, foi Luís Caetano Altina de Campos (c. 1750-C.1820), redactor 

de uma empolgada diatribe contra o heliocentrismo de Copérnico e a mecânica 

de Newton. De facto, o publicista português manifestara antecipadamente a 

sua aversão os sistemas do mundo predominantes, em partes substanciais da 

obra, Viagens d'Altina, em quatro tomos, publicada entre 1790 e 1793. 136 

Cf. História da Imprensa Periódica Portuguesa, pp. 84-99. 
Não sabendo, a rigor, a formação de Luís de Campos, Inocêncio da Silva calcula-o versado 

nas ciências físico-matemáticas e no âmbito da filologia e das "belas-letras". Mais evidente é a 
sua leitura dos enciclopedistas franceses, mormente "a notável predilecção por Mercier, a quem 
procurou seguir e imitar na sustentação e defesa dos mais estranhos paradoxos"- acrescenta o 
bibliógrafo. Antes do seu trajecto até Paris, de passagem por Londres, o escritor foi diversas 
vezes interpelado e detido pelos homens de Pina Manique e Matos de Vasconcelos. 
Conseguindo sair para Londres, possivelmente em 1816, acabaria por instalar-se na cidade-luz 
onde viria a publicar o primeiro tomo da sua outra obra contestaria do heliocentrismo e de 
Newton, intitulada Les rêves des Philosophes, não cumprindo o resto do plano editorial por, 
pouco depois, ter falecido, "aos 70 anos ou pouco mais" - diz Inocêncio. Cf. Dicionário 
Bibliográfico Português, 1860, tomo V, pp. 235-8. 

CAMPOS, Luís Caetano Altina de, Viagens d'Altina nas cidades mais cultas da Europa e 
nas principais povoações dos Balinos, povos desconhecidos de todo o mundo. Lisboa, Oficina 
de Simão Tadeu Ferreira, tomo I, 1790-1798. Uma curiosa minúcia marca esta obra: o nome do 
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Introduzimo-lo aqui, estribados no facto de o seu singular ideário cosmológico se 

ter consolidado nas décadas iniciais de Oitocentos, refinando as suas razões e 

fontes. 

Tal arremetida não era original - vimo-la já com o abade Flexier de Réval no 

último terço do século XVIII -, sinal de que o modelo organizativo cosmológico 

do mestre inglês ainda suscitava "parêntesis" nos consensos das "internacionais" 

dos saberes, enfrentando obstinadas oposições, diferenciadas no grau de 

consistência, estratégia e perspectiva disciplinares.137 

Ora, o nosso conhecido Louis-Sébastien Mercier publicou as suas duas obras 

de contra-corrente em matéria astronómica e cosmológica, precisamente em 1803 

( Satires contre les astronomes ) e em 1808 ( De l'impossibilité du système 

astronomique de Copernic et de Newton ), ou seja, após a edição do primeiro 

tomo das Viagens d'Altina. Ainda que os tomos seguintes desta obra tivessem 

impressos até 1813, pouco antes do exílio do escritor, parece claro que o "anti-

situacionismo" intelectual de Campos começara a afirmar-se bem antes da sua 

estada em Paris. Entende-se, assim, que o primeiro elemento-guia do português 

terá sido, provavelmente, a leitura de Feliz de Réval, e só depois introjectou a 

influência do prolífero Mercier, arquitecto de utopias, como vimos, mas pouco 

dado a "modernidades". 

Viagens d'Altina veicula uma calculada metáfora, através da qual o publicista 

pretende fazer o julgamento dos conhecimentos científicos coevos e da sua 

validade, contrapostos aos saberes alternativos de uma suposta e ignota 

comunidade africana do Bali. A representação dialogai funciona segundo o 

clássico modelo de Fontenelle ou de Teodoro de Almeida, sendo porta-vozes 

Luís de Campos, expositor-defensor dos pressupostos ocidentais, e Lisda, a 

principal personagem, sua anfitriã no acolhimento à Ilha dos Náufragos, leitmotiv 

autor está ausente do frontispício do livro, supomos que por necessidades de assegurar as 
devidas cautelas face às intromissões policiais de que o apologista da Revolução Francesa vinha 
sendo alvo. Coube a Inocêncio da Silva o mérito de descodificar a assinatura críptica a partir da 
"reunião das letras iniciais dos dezanove capítulos do tomo I, que juntas sucessivamente pela 
ordem numérica da sua distribuição completam e perfazem, como delas se vê - Luís Caetano de 
Campos!". Cf. Dicionário Bibliográfico Português, p. 237. 
137 Cf. Capítulo 3.7., supra. 
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para este "choque de culturas". Não deixa de surpreender, ao longo da obra, o 

amparo de um sem-número de leituras e autores, com destaque para a 

Encyclopédie, mas também para um imenso inventário de Memórias das 

Academias, de Lisboa a Petersburgo, de Berlim a Estocolmo, que ilustram uma 

profusa capacidade de síntese e argumentação do autor. 

Interessante notar que, na Dedicatória, Luís de Campos revela-se 

particularmente humilde no seu apelo ao Criador, quando evoca o cenário 

impressionante do firmamento: 

"E Tu, Autor Supremo da construção maravilhosa do Universo que do 

alto da tua grandeza estás vendo este Globo, como um átomo indivisível 

digna-te ouvir as súplicas de uma pequena formiga que do centro do pó 

onde vive confundida, contempla a tua Obra, reconhece as tuas 

maravilhas (...)". I38 

Mas, logo nas Reflexões Preliminares, recorre a Fontenelle - "se tivesse uma 

mão cheia de verdades, havia de pensar primeiro bem antes de a abrir" - para 

sublinhar a 

"vaidade da Astronomia em querer conhecer os Astros, que ela apenas 

pode perceber. O que dirá ela quando lhe disserem que o sistema que faz 

a base de todos os conhecimentos é o mais ridículo delírio que a 

extravagância humana podia produzir ? ". 139 

Sendo assim, Luís de Campos profetiza que "o século XIX, rindo-se do 

orgulho do século XVIII, o reputará ainda de mais bárbaro do que ele reputa os 

que o precederam". 140 Ao expor publicamente, e em paralelo, as aquisições das 

cidades mais cultas da Europa e as dos Balinos, povos desconhecidos de todo o 

mundo", o filósofo inconformista recorre à caricatura extrema com que preconiza 

uma superioridade "rousseauniana" do pensamento primitivo sobre a Ciência de 

um Ocidente degradado pela civilização. E que a análise em apreço não se reduz 

Viagens d'Aluna, "Dedicatória A Humanidade", s/n. 
139 Ibidem. "Reflexões preliminares", pp. 1-2. 
140 Ibidem, p. 3. 
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aos princípios astronómicos e cosmológicos, antes envolve idênticas teses 

adquiridas pela Agricultura, Medicina, Anatomia, Mecânica, Geologia, como 

forma de demover e remover os seus alicerces teóricos, tão longa e custosamente 

cativados pela chamada Revolução Científica dos séculos XVII e XVIII. 141 

Regressando à Astronomia e à Física geral, como dissemos, Luís de Campos 

hostiliza as descobertas da Modernidade, alegando a "incompatibilidade da força 

centrífuga com a centrípeta no Globo da terra", demonstra "a falsidade do 

sistema de Copérnico, da atracção dos planetas pelo o Sol e do Sol para os 

planetas", e reputa "a gravitação aplicada aos corpos que nos cercam ainda mais 

absurda". 142 

Após a apresentação das ideias "ortodoxas" pelo autor, identificado como 

"Eu" no texto, segue-se a réplica a cargo de Lisda, o alter ego de Campos. À 

exposição das grandes conquistas e progressos científicos, responde a imaginária 

anfitriã com uma desautorização dos Bernoullis, dos Euler, dos D'Alembert, ante 

um supostamente escandalizado europeu e autor. Afinal, este enganara-se 

grosseiramente ao julgar enormes os progressos em Astronomia, Física e 

Filosofia Racional: 

"Principalmente em Astronomia, ciência em que os conhecimentos 

humanos serão sempre limitados. Os homens chegaram ao ponto de 

decidir soberanamente a respeito dos Astros, apartados tantos milhões de 

léguas da sua vista, que até precisam de telescópio para os perceber e isto 

no mesmo tempo em que ignoram a causa da maior parte dos fenómenos 

que se passam na terra". 143 

De planeta em planeta, os interlocutores vão discorrendo sobre as aparentes 

certezas e incongruências dos respectivos sistemas do mundo. Basicamente, 

dispensando aqui os argumentos técnicos mais exaustivos, na raiz da "falsidade 

do sistema copernicano" estariam dificuldades relativas às posições e 

No seu vasto programa recheado de arcaísmos, o autor enfrenta Harvey, dando como falsa a 
circulação do sangue, considerando, igualmente perniciosa, para a propagação da espécie, a 
feitura diária da barba pelo homem!. Cf. "Reflexões preliminares", ob. cit., pp. 22 e segs. 
142 Ibidem, pp. 23-4. 
143 Viagens d'Altina. Lisboa, Oficina da Viuva Neves e Filhos, 1813, tomo III, pp. 187-8. 
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movimentos do Sol e da Terra, entre a Lua e a Terra e dos restantes planetas face 

à Terra, bem como a predição e duração dos eclipses e outros fenómenos 

celestes. Ainda assim, quando pela voz de Campos se mencionam as 

discordâncias dos astrónomos sobre as distâncias dos planetas ou a duração das 

suas órbitas, o autor propõe que "a analogia da Terra com outros Planetas tem 

feito supor que são habitados". Uma observação única, a respeito da pluralidade 

dos mundos, mas suportada por leituras de alguns dos seus mais indefectíveis 

advogados, como Nicolau de Cusa, Christian Huygens, Fontenelle ou o menos 

conhecido Jean-Jacques Barthemely, 144 que não vimos contrariada pela sua 

heterodoxa anfitriã e interlocutora. 145 

É bem possível que o pensador emigrado haja aceite, na linha do clérigo 

escocês Thomas Chalmers, que a criação de outras humanidades representava 

uma hipótese de desmultiplicação de homenagens ao Criador, desde as mais 

remotas paragens do universo, introduzindo uma teleologia pluralista. 

Certamente que restava explicar o lugar de Cristo nos vários mundos habitados e 

as respectivas redenções, mas, no essencial, tal não se afigurava um problema 

insolúvel. O esforço de conciliação da pluralidade dos mundos com a doutrina 

cristã, insiste-se, foi uma etapa marcante da história das ideias até à completa 

autonomização do pensamento científico na segunda metade do século XIX. 146 

O texto de Campos coloca-nos a par de uma não desprezível discordância, a 

respeito dos sistemas e visões do mundo, que não se reduziria, afinal, a rebeldias 

ocasionais e de sinal religioso no exterior dos grémios dominantes, mas a que as 

academias da "Ilustração" não deixavam de ser permeáveis. Nas observações que 

Luís de Campos alude à obra do abade Barthélémy, Voyage du jeune Anachrisis en Grèce 
dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. Paris, Chez de Buré l'aîné, Libarire de 
Monsieur Frère du Roi, 1788. Em 7 volumes, este texto constituiu um dos últimos grandes 
sucessos livreiros do séculos XVIII francês, reunindo uma síntese opinativa, importante para a 
controvérsia em torno da vida extraterrestre, produzidos por Demócrito, Léucipo, Pitágoras e 
seus discípulos, Xenófanes e outros, há mais de dois mil anos. 
145 Ibidem p. 244, nota 3. 
146 Entre os muitos opúsculos e escritos clericais a favor da integração da tese dos outros 
mundos na doutrina cristã, veja-se o exemplo do inglês Samuel Noble, coevo de Luís de 
Campos. Argumenta que a intervenção de Cristo na Terra foi indispensável pelo facto da raça 
humana ser "a mais pecadora", tese que iria ser retomada no s+éculo XIX pelo teólogo católico 
Joseph Pohle (1852-1922). Cf. NOBLE, Samuel, The Astronomical Doctrine of a Plurality of 
Worlds Irreconcilable with the Popular Systems of Theology, but in Perfect Harmony with the 
True Christian Religion. London, 1828, apud GUTKHE, Karl, ob. cit., pp. 326-7. 
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faz, em "defesa" das posições científicas ocidentais, o autor fala do caso de 

Trottier que, "supondo-se o primeiro astrónomo do Universo", 

"apareceu há pouco tempo com um pequeno Tratado querendo destruir 

todos os sistemas para levantar sobre as suas ruínas ouro da sua 

invenção, que dava como o único bom e verdadeiro, assegurando que 

tinha sido aprovado pela pluralidade dos votos da Academia Real das 

Ciências de Paris. Segundo este sistema, nem a Terra volta ao redor do 

Sol, nem o Sol ao redor da Terra. A Terra voltando ao redor do seu eixo 

em 24 horas produz os dias e as noites e subindo em 6 meses e descendo 

perpendicularmente os outros 6 no seu Turbilhão produz as estações."147 

À parte a espúria plausibilidade deste sistema do mundo, ressalta do excerto a 

resistência do modelo turbilhonar cartesiano, reflexo vivo das confirmadas 

dificuldades que o newtonianismo enfrentou nos ambientes culturais franceses. 

Em tese, o exemplo dado serve para subscrever a primazia da opinião na cultura 

científica ao longo dos tempos, que o autor vai arguir em escritos posteriores, 

como veremos. Evidentemente, que a resposta da imaginária anfitriã exulta com 

o que considera de "erros expressamente imaginados, extravagâncias esquisitas", 

que provariam a jactância da civilização europeia. 148 

"Qual é o vosso sistema de Astronomia ?" - questiona o "Eu", de Luís de 

Campos. A resposta é eloquente, meridiana: 

"Nós supomos a Terra no centro do Universo, e a Lua, o Sol, os planetas 

e as estrelas fixas giram ao redor dela. De Astronomia Física não 

sabemos nada, nem temos a vaidade dos vossos filósofos, que chegam o 

atrevimento de querer explicar o modo por que foi formado o Sol e os 

astros que não conhecem". 149 

Aristóteles não diria melhor e mais definitivo. O universo dos "Balianos" 

simula uma viagem no Tempo, um regresso ao mundo fechado da longa duração 

147 Ibidem, p. 261. 
148 Ibidem, p. 330. 
m Ibidem, pp. 330-1. 
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mental pré-galilaica. Sacralizada, essa representação dispensa a regência de 

qualquer norma inteligível, de causa e efeito, adoptando antes a imagem de um 

cosmos impassível, determinado. Por isso, 

"os turbilhões de Descartes são um atentado contra Deus, porque tirar a 

harmonia admirável do Universo, do encontro e do movimento da matéria 

é querer arrebatar ao Autor Supremo a glória e a sabedoria de a ter 

produzido". 150 

Entre Epicuro e Descartes o autor não acha diferenças; e, se numa "infeliz 

alternativa", fosse obrigado "a abraçar a atracção de Newton, os números de 

Pitágoras ou as qualidades ocultas de Aristóteles", assume que elegeria os 

princípios dos últimos filósofos em detrimento da atracção. Um sinal da 

indisfarçável predisposição anti-"moderna" do português. 151 Da mesma maneira, 

o autor não aprova o entendimento dos copernicanos na idealização de 

"um espaço tão prodigioso, em que Deus tenha posto um espaço tão 

grande entre os planetas e as estrelas fixas; que estas estrelas sendo 

verosimilmente outros tantos sóis, que servem de centros a outros tantos 

turbilhões, teria sido preciso separá-los por espaços muito vastos, para 

que se não ofendessem pelo calor e pelo movimento dos seus raios". 152 

Se em matéria de sistemas do universo as opções estão definidas, já no que 

respeita ao vocabulário do autor, usado nas explanações técnicas, é curiosa a 

apropriação de conceitos muito típicos desde finais de Setecentos e além desse 

limiar, já inventariados em exemplos anteriores: o inevitável "fluído etéreo" é 

nomeado pelo autor quando insinua que a direcção desse fluído, "que o 

movimento geral de todos os astros comprime para o centro, conserva o globo da 

Terra neste centro". Entre os autores que repetem à saciedade as virtualidades 

desse "fluído etéreo", como matéria envolvente dos corpos celestes, conta-se o 

150 Ibidem,?. 331. 
Ibidem, p. 331. 

152 Ibidem, p. 259. 
153 Ibidem. 



barão Étienne-Claude Marivetz, de que Luís de Campos amiúde se vai socorrer, 

sobretudo na versão francesa das suas teses. 154 Na obra Physique du Monde, 

aquele aristocrata francês tentara provar, "de maneira certa e mais evidente, que 

todo o Universo está preenchido por um fluído infinitamente raro, mas 

infinitamente elástico, infinitamente expansível". Essa etérea substância 

"contaminando todas as partes da "máquina", sob leis físicas e matemáticas, 

tornaria, isso sim, possíveis todas as acções e movimentos celestes, "e não esses 

impulsos imaginários, essa atracção precária que Maupertius no seu Discours sur 

la Figure des Astres tão bem qualificou de "monstro metafísico". 155 

A substituição da atracção e gravitação de Newton pelo "meio etéreo" é mais 

uma prova da emulação e desafio que as teses do sábio inglês induziram, 

sobretudo nas elites dos naturalistas franceses, e às quais o escritor português 

emigrado adere integralmente. 

Não será descabido observar que a herança de Mesmer e do seu "fluído 

universal", protagonizando um dos vários, inesperados e inexplicáveis, 

paradoxos no século da Razão, participam da popularização de um neologismo 

que contaminou o imaginário dos cientistas ao longo das décadas seguintes. 156 

Igualmente, a utilização do cartesiano "turbilhão" tipifica uma mundividência 

poliédrica, de sincretismos, em que o jogo das continuidades e rupturas tem 

razões que cada autor, porventura, desconhece. 

O barão de Marivetz (1728-1794), amador de ciências, física e geografia, terá dissipado as 
suas riquezas em "experiências exóticas". A obra Physique du Monde terá sido um trabalho 
sugerido por Louis-Jacques Goussier, considerado o grande ilustrador da Encyclopédie. 
Marivetz acabou por ser detido durante o Terror e executado em Paris. Cf. Grande 
Enciclopédia Universal Ilustrada, vol. XXXIII, pp. 234-5. 
155 MARIVETZ, Etienne-Claude, Physique du Monde. Paris, Chez Visse, 1786, vol. I, pp. 29 e 
segs. A existência desse "fluído interplanetário" poderia ser também "devida às atmosferas dos 
diferentes planetas, formadas por diferentes fluídos que se elevam até ao inifinito no espaço". 
Por outro lado, Marivetz discute se a matéria da luz solar não se identificaria com esse "fluído" 
ou se não existiram, então, dois "fluídos" imensamente elásticos no meio etéreo. Cf. "De 
l'espace et du milieu ethéré", ob. cit., pp. 31-5. 
156 Recorde-se que a tese de doutoramento do médico alemão Franz Anton Mesmer, de 1766, 
intitulava-se De Influxu Planetarium in Corpus Humanum. A sua Memória sobre o magnetismo, 
de 1778, propõe a existência de umfluído, equivalente a uma panaceia universal, que 
confirmaria as interacções entre os corpos celestes, o corpo humano e os restante corpos 
animados. Cf. verbete «Mesmer», in Dictionay of Scientific Biography. 
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Na segunda obra, redigida em francês e intitulada Les rêves des Philosophes, 

Luís de Campos prossegue a sua subversão, agora no cerne do país cuja "massa 

crítica" ajudara, em boa parte, a reconsiderar o lugar e a funcionalidade da Terra 

no concerto um versai. Ao avisar, no Prefácio, que o trabalho - espécie de 

testamento filosófico do autor - resulta de "mais de meio século de meditações e 

investigação" remete, por certo, para a sua obra anterior e o seu fundo 

documental, que refunde e actualiza, agora na versão francesa. Ciente dos limites 

comunicativos do nosso idioma, será nessa "língua quase universal, a língua das 

ciências", como se lhe refere, que Luís de Campos vai ensaiar o seu ambicioso 

plano de erguer um sistema astronómico que, no essencial, regressa às origens do 

mais exacerbado geocentrismo, apoiado nas alegadas incongruências dos 

movimentos relativos dos corpos celestes. 

Não iremos repor os argumentos técnicos que sustentam a sua peculiar 

organização e visão do mundo, já resumidos, mas, sobretudo e apenas, rastrear e 

sistematizar algumas das influências e fontes que abastecem o seu ideário, a 

montante desta edição, decorridas mais de duas décadas das suas Viagens 

d'Altina. 

O "nó górdio" da sua estratégia é a minimização e desvalorização de 

Copérnico, consumado plagiador dos escritos dos Antigos, mormente da ideia da 

rotação da Terra sobre o seu eixo, cuja paternidade Campos atribui ao geógrafo 
1 C O 

Pytheas de Siracusa. A consequente denegação do sistema copernicano 

desautoriza os princípios de Newton. Ou seja, como reivindica, "todas as 

Les rêves des Philosophes dévoilés par l'examen de la science de la Nature. Astronomie 
Physique. Paris, Chez Rey et Gravier, tome I, 1820. Da leitura do exemplar, consultado na 
BPMP, pudemos ampliar a informação, omissa em Inocêncio, que diz ignorar a "naturalidade" 
do autor. Ora, este declara ter nascido "nas montanhas de Portugal, esse país que as nações 
sábias da Europa colocam ainda na classe de povos bárbaros". Cf. Ibidem, p. 92. Essa alusão 
geográfica é reforçada pelas palavras do próprio Campos quando, a dado passo da obra Viagens 
d'Altina, comenta em nota: "Eu vi linho cânhamo semeado na veiga de Chaves (...)". Cf. Ibidem 
tomo I, p. 292, nota 1. Presumi-lo transmontano não será, pois, exorbitante. A Enciclopédia 
Espasa, ao contrário, dá-o como nativo de Paris, além de o considerar de nacionalidade 
brasileira, o que se nos afigura improvável. Cf. ob. cit., vol. X, p. 1326. 
158 O grego Pytheas de Massila, assim chamado ( 380 a.C- 310 a.C), explorou o noroeste da 
Europa, ficando a dever-se-lhe observações inéditas de auroras boreais, do sol da meia-noite ou 
dos gelos polares.Parece ter usado a Estrela Polar para determinar latitudes e investigado as 
relações entre as fases da Lua e as marés. Cf. CUNLIFFE, B., The extraordinary voyage of 
Pytheas the Greek: The man who discovered Britain. London, Walker & Co, 2002. 
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descobertas essenciais e fundamentais em Astronomia, Geometria, Geografia, 

Mecânica, são devidas aos caldeus, egípcios, a Eudoxos, Hiparcos, Arquimedes, 

Erastotenes, Ptolomeu", entre outros. Nenhum enunciado da "nova filosofia e da 

nova física ou, pelo menos, o germe da sua formulação" - garante o autor - foi 

omisso no pensamento dos Antigos ou mais ou menos pressentido por eles. 159 

Em suma, podemos projectar o ideário cosmológico de Luís de Campos à luz 

de um conjunto de leituras e autoridades estratificadas nas seguintes teses: 

1 - a contestação do orgulho humano, fautor de opinião considerada como 

motor determinante nas revoluções científicas cíclicas, é sustentada na insistente 

referência ao Tratado de Opinião, de Gilbert-Charles de Gendre. 160 Esta 

pretensa subjectividade na aquisição da verdade conduz à abdicação das "causas 

primeiras e a natureza íntima dos seres" que nos seriam "eternamente 

desconhecidas". O nosso espírito acaba por "perder-se e dissolver-se na ideia de 

infinito e termina entorpecido sob a multitude de pensamentos contrários que ele 

nos fornece". 161 O contributo de Malebranche é também requisitado pelo autor a 

pretexto da determinação das causas dos erros humanos. x 2 

2 - a fundação prévia dos conhecimentos cosmológicos modernos, que 

suportam o heliocentrismo e a organização newtoniana do sistema do mundo, 

associadas a distintas tradições culturais. Para lá das sombras de Mercier e Félix 

de Réval, antes mencionadas, as referências mais insistentes, utilizadas por Luís 

de Campos remetem para o erudito jesuíta Noel Regnault ', a juntar a Louis 

" Rêves des Philosophes, p. 165. 
160 Cf. GENDRE, Gilbert-Charles de, Traité de l'Opinion, ou Mémoires pour servir à l'histoire 
de l'esprit humain. Paris, Guillaume de Buré père, 6 vols., 1733. 

Rêves des Philosophes, p. 116. 
MALEBRANCHE, Nicolas, De la recherché de la vérité, l'on trait de la nature de l'esprit 

de l'homme & de l'usage qu'il doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences. Paris, Chez 
André Pralard, 2 vols., 1674-1675. 

Cf. L'Origine ancienne de la physique moderne: où l'on voit dans des entretiens par lettres, 
ce que la physique nouvelle a de commun avec l'ancienne. Amsterdam, aux dépens de la 
Compagnie, 1735. Esta obra circulava entre nós, em meados do século XVIII, na tradução 
portuguesa atribuída por Inocêncio da Silva a um incógnito João Carlos da Silva, com o título 
Origem antiga da Física Moderna. Lisboa, Miguel Manescal da Costa, 3 tomos, 1753, Para 
uma visão do contributo do erudito francês cf. "Un jésuite du XVIIIe siècle au service de la 
vulgarisation scientifique: Les Entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe de Noël Regnault", in 
ISAAC, Marie-Thérèse; SORGELOOS, Calude (eds.) La diffusion du savoir scientifique, XVIe -
XIXe siècles. Actes du Colloque de l'Université de Mons-Hainaut, 22 de Setembro 1995. 
Briissel 1996, pp. 113-124 
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Dutens, linguístico e matemático, editor das obras de Leibniz , a Jean-Sylvain 

Bailly, historiador da astronomia, que compendiou o legado daquela ciência na 
tf t fi^ 

índia e no Oriente, em geral, e a Nicolas-Antoine Boulanger, contemporâneo 

de Rousseau, Voltaire e Diderot, precoce teorizador das implicações das 

catástrofes globais e dos cataclismos geológicos da Terra. 166 

3 - a argumentação científica actualizada, legitimadora do heliocentrismo e 

ao newtonianismo, que Luís de Campos apresenta para, logo de seguida, rebater 

em sucessivas observações. Novidade de monta na oposição anti-pluralista: os 

argumentos racionais subtituem-se às verdades metafísicas. Além das mais 

respeitadas Memórias académicas da conjuntura, o escritor recorre a doutos 

pareceres que incluem Laplace, Lalande ou Lamarck, o pai da biologia, até 

outros menos cotados, como Nicolas Lacaille, Henri Lecoq ou Olaus 

Rudbeckius, constituindo um corpo teórico de dimensão enciclopédica que 

transpareceu e perdurou no juízo de intelectuais coevos, como pretende 

Inocêncio da Silva. 168 

4 - a justaposição ideológica de Luís de Campos aos primeiros refluxos da 

ideia de progresso, decorrente da ressaca pós-revolucionária e iluminista, 

consagrada na fórmula da "reacção". Plural nas suas motivações e intérpretes, a 

Cf. Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux Modernes, où l'on démontre que 
nos plus célebres philosophes ont puisse la plupart de leurs connaissances dans les ouvrages 
des Anciens & que plusieurs vérités importantes sur la Religion ont été connues des Sages du 
paganisme. Paris, la Veuve Duchesne, 1766. 

Cf. Traité de l'Astronomie Indienne et Orientale. Ouvrage que peut servir de suite à 
l'histoire de l'astronomie Ancienne. Paris, Chez Debure, 1787. 

Cf. L'antiquité dévoilée par ses usages, ou examen critique des principales opinions 
cérémonies et institutions religieuses et politiques Des différens peuples de la terre. 
Amsterdam, M.M. Rey, 1766. Assinale-se que Boulanger assina a entrada "Dilúvio" na 
Encyclopédie. 

O académico e astrónomo francês Nicolas Luis de Lacaille catalogou cerca de 10 mil estrelas 
e escreveu a Astronomiae fundamenta (1757), citada por Luís de Campos; o meteorologista 
Henri Lecoq é referenciado por Inocêncio da Silva, (cf. nota seguinte) e o médico sueco 
Rudbeckius acreditou ter identificado a mítica Atlântica no subsolo do seu país. Cf. 
Encyclopedia Britannica, ed. 1911. 

Diz o biliógrafo que "o célebre J. W. Scmitz, no seu opúsculo De l'état stationaire de la 
Philosophie Naturelle, ou indications des recherches à faire dans l'Astronomie et Géographie 
et la Physique (que anda anexo à edição belga de 1840 da obra Éléments de Géographie et de 
Météorologie, de Lecoq, de págs. 313 a 360), parace não desconhecer as lucubrações 
astronómicas do nosso português, conquanto nem sombras deixe antever de lembrar-se dele". 
Comparando as duas obras, Inocêncio concede a "prioridade da doutrina a Campos e ao nosso 
país. Dizem-no as datas". Cf. Dicionário Bibliográfico Português, tomo V, p .237. 
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reacção anti-progresso é alimentada por uma corrente que integra Thomas 

Malthus e o seu pessismo demográfico (1798), o inglês Edmundo Burke e o 

progresso moral dirigido por Deus (1790), pelo saboiano Joseph de Maistre 

(1753-1821) crítico da "revolução satânica", fiel do milenarismo escatológico, e 

Louis de Bonald (1754-1840), principal teórico dos reaccionários, guia modelar 

da autoridade e da tradição. 169 

Neste sentido, a obra e as deduções do emigrado Luís de Campos são 

paradigmáticas dessa contra-cultura, intransigente com a sua Weltanschauung, 

alternativa e paralela aos movimentos do ideário científico predominante no 

pensamento ocidental, Europa e Estados Unidos incluídos. A sua postura de 

afrontamento e de combate pela tradição, contra os "Modernos", equipara-se à 

volubilidade e acrimónia de José Agostinho de Macedo na aceitação das novas 

visões do mundo e do lugar da Terra no espaço infinito. Desdenha, no essencial, 

do optimismo, do progresso linear do espírito humano desenhados por Condorcet 

em 1793. Documenta, por isso, a retórica de sobrevivência de ideologias que, 

com dificuldade, enfrentaram as mutações do kosmos ordenado num aparente 

chaos - por força da iniludível complexificação do universo visível - e as 

inevitáveis metamorfoses de teor antropológico. 170 

5. 9. Os "mundos povoados" e os "entes inteligentes" de Joaquim 

Geraldes 

A exemplo de Luís de Campos, outro publicista que viu os seus escritos sobre 

cosmologia editados fora da mãe-pátria foi o oficial de milícias Joaquim 

Geraldes (7-1845), cuja descendência acabaria por fixar-se, com glória e 

proveito, em terras franceses. A perseguição político-religiosa é dada como razão 

169 LE GOFF, Jaques, "Progresso/Reacção", Memória/História. Enciclopédia Eunaudi. Lisboa, 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984, vol. I, pp. 352-3. 
170 Para um enunciado das inevitáveis incidências das concepções do mundo sobre a 
humanidade do homem, da evolução de conceitos-chave da cosmologia e das "visões do 
mundo", cf. BRAGUE, Rémi, ob. cit., pp. 281-293. 
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bastante para este portuense ter saído de Portugal em 1809, ainda que depois haja 

representado a pátria, como cônsul, no Havre e em Génova onde viria a 

falecer.171 

No Tratado Completo de Cosmografia, de 1825, o futuro diplomata empenha 

os seus conhecimentos geográficos para ordenar uma obra didáctica, cuja 

orientação, no espírito e na forma, se vai ajustando ao formato de um compêndio 

que tende para uma depuração de elementos extra-científicos, ainda que não 

completamente totalmente isento deles. Todavia, o simples detalhe de, no título, 

se considerar uma obra de Cosmografia e não de Cosmologia, sugere uma ênfase 

em detalhes e descrições geográficas e cosmográficas e um distanciamento das 

conjecturas teológicas e metafísicas, que não envolve a abdicação ou omissão da 

fé por parte do geógrafo portuense. Por isso mesmo, longe do arcaboiço 

enciclopédico do seu compatriota exilado parisiense, usa o português para mais 

facilmente atingir o concidadão comum.172 

Interessa-nos, em especial, a Parte Terceira da obra, onde são abordados os 

diferentes sistemas no Universo e se disserta sobre as estrelas fixas. Depois de 

uma breve revisão dos modelos cosmológicos dos antigos gregos e do mundo 

dos filósofos peripatéticos - " a seita mais considerável da Europa desde então 

até à renegeração das ciências no 16° século " - o autor encontra Copérnico e os 

seus opositores, como Tycho Brahe, autor de um sistema que define como 

Joaquim Pedro Cardoso Casado Geraldes nasceu no Porto, foi coronel graduado de milícias e 
sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, a quem doou os seus livros e 
manuscritos. Perseguido por D. António José de Castro, bispo do Porto, optou por seguir o 
caminho do exílio. As suas obras abordam aspectos da geografia e hidrografia de Portugal, 
quase todas editadas, desde 1817, em Paris, incluindo o Tratado de Cosmografia. O seu filho, 
Manuel Cardoso Casado Geraldes, tendo sido excluído da Escola Médica, em Lisboa, acabou 
por ser lente da Escola de Medicina de Paris e oficial da Legião de Honra. Cf. Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XII, pp. 335-6; SELVA, Inocêncio da, ob. cit., tomo 
IV, pp. 142-3. 

GERALDES, Joquim Pedro Cardoso Casado, Tratado Completo de Cosmografia e 
Geografia. Histórica, Física e Comercial, Antiga e Moderna. Paris, Fantin Libraire, 1825-1828. 
O plano da obra estava traçado para seis volumes, tendo sido publicados apenas quatro. O 
trabalho é oferecido a D.João VI e apresenta uma lista de subscritores, modalidade que iria fazer 
carreira ao longo do século, e que comportava dezenas de leitores onde se incluíam 
individualidades como Sá da Bandeira, José Acúrsio das Neves, Mousinho da Silveira, o padre 
Casimiro, o bispo do Porto, entre outros. 
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"absurdo", mas que "encontrou assim mesmo muitos sectários numa Europa 

ainda dominada pela ignorância". m 

Galileu e o drama da sua não convincente renúncia levam Joaquim Geraldes a 

afirmar que 

"tempos mais iluminados mostraram o contrário, e que as Sagradas 

Escrituras não foram dadas ao homem para explicar sistemas filosóficos 

e astronómicos, mas para um outro fim muito mais nobre".174 

O mesmo havia dito antes Fr. Manuel de Santa Ana, ao deslindar a simbiose 

entre razão e fé, em territórios que o franciscano havia proclamado distintos e 

inconfundíveis. Graças a essa autonomia - sugere Geraldes - "desde então tem-

se feito descobertas muito nobres e sublimes em todos os ramos da astronomia". 

Reconhece, assim, antes de tudo a eficácia do sistema heliocêntrico e, por 

arrastamento, à consagração da mecânica newtoniana, porque 

"não somente os movimentos dos corpos celestes têm sido claramente 

explicados, mas também a lei geral da natureza, segundo a qual eles se 

movem, foi descoberta e ilustrada pelo imortal Newton. Esta lei chama-se 

gravidade ou atracção. Tem sido demonstrado que esta mesma lei, que 

conserva o mar no seu leito e impede os diversos corpos que cobrem a 

superfície da terra de voarem, opera por todo o universo, retém os 

planetas nas suas órbitas e preserva todo a fábrica da natureza de 

confusão e desordem".17S 

No tratamento que concede às estrelas, o geógrafo representa-as como uma 

realidade inumerável, invocando os catálogos observações dos britânicos 

Flamsteed e Herschell, "a cujo engenho e assiduidade o mundo astronómico 

tanto deve". A melhoria das capacidades instrumentais é um factor que Geraldes 

regista ao lembrar que "passando uma rápida revista aos céus com o seu novo 

telescópio, diz Lalande, o universo aumentou à sua vista". Mas 44.000 estrelas 

173 Ibidem, pp. 370-1. 
m Ibidem, p. 371. 
175 Ibidem. 
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"no espaço de alguns graus", não é grandeza que impressione demasiado o 

escritor: 

"Mas que vêm a ser todas estas estrelas comparadas com aquelas que 

enchem o imenso vácuo dos campos sem limites do éter? Efectivamente, a 

imensidade do universo deve conter um tal número, que imaginação 

alguma humana jamais poderia compreender: quem é pois aquele que 

poderá determinar a extensão do universo ou apontar aqueles limites 

onde o Criador parou os seus rápidos movimentos ou fixou os compassos 

de ouro"? 176 

Neste vácuo newtoniano e no inexorável e fluídico éter, o lugar e a distância 

da Terra face às estrelas é representado por exemplos lineares, como o diâmetro 

aparente de Sirius face ao do Sol, o tempo que demoraria a chegar até nós o som 

das estrelas ou de como "uma bala de artilharia, voando na proporção de 480 

milhas por hora, não chegaria à Terra em menos de 700.000 anos".177 Exposta a 

humana impossibilidade de calcular o infinito, Joaquim Geraldes passa a deduzir 

a natureza comum das estrelas e do nosso sol, assestando aí os argumentos 

clássicos da fisio-teologia acerca dos méritos e da utilidade/finalidade da 

Criação. Nessa medida, o autor elege, inevitavelmente, a acção do Todo-

Poderoso, "que obra sempre com infinita sabedoria e nada faz sem fim". Donde, 

"não criaria tantos luminares, próprios para fins tão importantes, e não 

os colocaria em tais distâncias uns dos outros, sem próprios objectos em 

proximidade suficiente para serem beneficiados pelas suas influências: e 

não pode deixar de ter ideias muito superficiais de astronomia quem 

imaginar que as estrelas foram somente criadas para dar uma desfalecida 

luzente luz aos habitantes deste globo e, ao mesmo tempo, não deixará de 

ter uma ideia muito incompleta e indigna da sabedoria divina, pois que 

por um esforço infinitamente menor do poder criador, o Omnipotente 

Ibidem, p. 374-5 
Ibidem, p. 375. 
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poderia ter dado muito maior luz à terra com o aumento simples de mais 
uma lua".178 

Com um raciocínio simples, quase descoroçoante, Geraldes consegue 

desmontar a renitente imagem de um cosmos pré-determinado, ornamento 

feérico, campanular, do nosso planeta, tão caro a geocêntricos como Luís de 

Campos ou na recuperação do sentido humano do universo subjacente às 

discussões contemporâneas, dos séculos XX-XXI, polarizadas no chamado 

Princípio Antrópico Cosmológico. I79 

Na lógica inabalável do autor, em vez de "um único sol e uma só terra, como 

os ignorantes em astronomia imaginam existir", aquela ciência descobre "um 

número incompreensível de sóis, sistemas e mundos, espalhados no ilimitado 

espaço". Acentuando a nulidade relativa da nossas existência, adianta sem rebuço 

que, "se o nosso sol com todos os planetas luas e cometas que lhe pertencem, se 

aniquilassem, não seria esta falta percebida por aquele olho que abrangesse toda 

a criação". Tal equivaleria "à falta de um grão de areia nas praias do mar", numa 

analogia esmagadora para o antropocentrismo da época. Esta noção, tão 

sintomática, do estatuto humano e do seu planeta natal, revelado por Joaquim 

Geraldes leva-o a incursionar nas hipóteses de habitação plural de outros 

mundos. Partindo do nosso sistema solar, presume que 

"todos os mais são dispostos com igual sabedoria, situados e providos com 

acomodações próprias para habitantes racionáveis; porque apesar de 

haver uma quase infinita variedade nas partes da criação, que temos 

Ibidem. 
Cf. Capítulo 1.4., supra. O Princípio Antrópico, concebido em 1970, pelo astrofísico 

Brandon Carter, recoloca alguns tópicos clássicos do desígnio e finalidade do universo, que 
transitaram dos séculos XVIII e XIX. Na sua formulação original, aquele princípio prevê que as 
leis físicas e as constantes fundamentais que estruturam o universo devem ser compatíveis com 
os observadores humanos. Desde que estes existam, obviamente que o princípio é verdadeiro. 
Pretendem os cosmólogos, implicados neste debate, verificar quais as pequenas alterações que 
deixariam de ser observáveis pela percepção e inteligência humanas. Nesta perspectiva, o 
universo habitável é antropocêntrico e teria sido concebido para seres humanos, cuja 
emergência não terá sido um acidente sem propósito na evolução cósmica. Cf. DEMBSKI, 
William A., "The Design Argument", in FERNGREN, Gary B. (ed.), Science & Religion. A 
Historical Introdution. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 2002, pp. 
335-44. 
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ocasião de examinar, contudo há nela uma geral analogia que ocorre por 

todas as partes e as liga num sistema, num desígnio, num todo". m 

Este conceito de unidade implícita do universo, da harmonia da natureza, é-

nos familiar e percorre um sem-número de advogados da leibniziana "cadeia dos 

seres", dos deístas, mas também não deslustra nas leituras dos cultores dos 

apologetas cristãos e do plano teleológico do universo. Geraldes argumenta com 

o princípio analógico: como as estrelas fixas são 

"prodigiosas esferas de fogo, como o nosso sol e em distâncias 

incompreensíveis umas das outras, assim como de nós, com razão se deve 

concluir que elas foram criadas para os mesmos fins que o nosso sol: 

cada uma para dar luz, calor e vegetação dentro da esfera da sua 

actividade". m 

Fácil e aliciante é para a "imaginação humana", desde logo para o autor, 

pensar em 

"mil sistemas mutiplicados sem fim e todos colocados ao redor de nós, em 

distâncias imensas uns dos outros, acompanhados por dez mil vezes mil 

mundos, todos em rápido movimento, porém tranquilos, regulares e 

harmoniosos, conservando invariáveis as veredas que lhes são prescritas: 

e estes mundos, povoados de miríades de entes inteligentes formados para 

progressão sem fim de progressões e felicidade". 182 

Repare-se que Joaquim Geraldes, ao referir-se a "entes inteligentes" e a 

"habitantes racionáveis" indicia não restringir a possibilidade de habitação de 

outros mundos ao protótipo humano, parecendo apostar, ao invés, numa 

admissível diversidade de inteligências extraterrenas, convergente com a 

concessão não-adâmica de Inácio Monteiro. Poder-se-ia suspeitar que a 

referência a "progressão sem fim de progressões" denuncia uma proximidade, 

Tratado Completo de Cosmografia, p. 376. 
181 Ibidem. 

Ibidem. 
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consciente ou não, ao ideário de aperfeiçoamento contínuo, das doutrinas 

palíngenésicas. 

Não totalmente isenta do fundo teológico-natural, a Cosmografia assimila já 

alguns dos ingredientes essenciais da divulgação astronómica estritamente 

profana, quer pelos seus requisitos técnicos e informativos mínimos que patenteia 

quer pela condição laica do seu autor, facto relevante a notificar na matriz 

cultural da primeira metade de Oitocentos. Esta permanência do discurso 

teológico-natural, noutras paisagens culturais, foi observada pelo historiador 

Peter Hess como uma acopolação dessa vetusta tradição judaico-cristã ao manto 

da revolução científica, e que, na sua evolução, iria cindir-se em duas vertentes: 

uma persistentemente popular e religiosa, a outra mais profissional e 

crescentemente secular, de que Geraldes bem poderia participar. 183 

5.10. O "lunático" José de Urcullu entre Voltaire e Fontenelle 

Corria o ano de 1834 que conheceria o desfecho da guerra civil, entre 

liberais e absolutistas, convencionado em Évora-Monte. A turbulência social e 

político-militar não foi impedimento para a primícia editorial que comstituiu a 

edição da sátira Micrómegas, de Voltaire. 184 Esconjurara-se, por fim, o estigma 

que pendera sobre o gigante francês das Luzes. Os portugueses podiam conviver 

com o texto vernáculo de uma das peças introdutórias da temática da 

"pluralidade dos mundos", com argumento imaginário e finalidade filosófica. 

183 HESS, Peter M., "Natural History", in FERNGREN, Gary B. (ed.), Science & Religion. A 
Historical lntrodution. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2002, p.202. A 
evolução aqui definida pelo autor reporta-se aos desenvolvimentos da cultura britânica nos 
séculos XVin e XIX. A corrente teleológica-popular continuou a influenciar estudantes e 
clérigos da ortodoxia cristã, durante os tempos vitorianos, pelos anos de 1860, com destaque 
para a obra Natural Theology (1802), de William Paley (1743-1805), antes de se minimizar 
perante a afirmação do naturalismo cientifico, com Darwin. A variante secular iria emergir 
desde meados do século XVIII com as teses dos histórico-naturalistas profissionais, com Lineu, 
Buffon e Haller, entre outros. 
184 Micrómegas ou o Homem de oito léguas de altura. Historia Filosófica. Traduzida do francês 
a cargo da Impressora da Rua dos Fanqueiros e à venda na loja de António Marques da Silva, 
na Rua Augusta, n" 2., em Lisboa, com licença da Comissão de Censura. Lisboa, 1834. 
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Um ano volvido, em 1835, as prensas portuenses debitavam o Tratado 

Elementar de Geografia Astronómica, Física, Histórica ou Política, Antiga e 

Moderna, 185 da pena de um cidadão espanhol, José de Urcullu (7-1852), ex-

capitão graduado do Exército espanhol, prófugo de ideias perseguidas, acolhido 

em terras lusas após terçar armas na Guerra Peninsular. 186 

Escrito na língua de Camões - pontuada, uma vez por outra, por alguns 

"castelhanismos" - este trabalho alberga três partes distintas, constituindo-se a 

primeira numa detalhada cosmografia da Terra e de todo o sistema solar, então 

conhecido. Acaba este compêndio por nos surpreender, em algumas passagens 

mais especulativas e tributárias de fontes coevas e actualizadas, como o Tratado 

de Astronomia, de Sir John Herschel, que o controverso astrónomo britânico, 

involuntariamente envolvido na "fraude da Lua", havia editado apenas dois anos 

antes do título de José de Urcullu, ou seja, em 1833. 187 

As difíceis condições que rodearam a redacção do tratado pelo ex-

combatente são por este confessadas: "Quantas páginas desta obra foram escritas, 

seja-me permitido dizer, ao clarão das bombas, e ao sibilar das balas". 188 Ou 

seja, o esquisso do livro terá sido, em parte substancial, elaborado em pleno 

Obra "dedicada pelo Autor ao ex.mo Sr. João Allen, Cavaleiro honorário da mui antiga e 
nobre ordem da Torre e Espada", Porto, Imprensa de Álvares Ribeiro, 3 tomos, 1835. Percebe-
se a razão da homenagem quando se sabe que João Francisco Allen (1781-1848) foi combatente 
voluntário na Guerra Peninsular (1807-13), a expensas de Allen, sendo galardoado por esse 
feito. Muito provavelmente, o seu caminho cruzou-se com o do escritor-militar no campo de 
batalha. Filho do cônsul irlandês em Viana do Castelo, João Allen viria a promover a criação do 
Banco Comercial, o primeiro a ser instituído na cidade do Porto, e estimulou o projecto do 
Palácio de Cristal. Negociante e crítico de arte, reuniu uma das mais representativas colecções 
particulares do nosso país, integrada no espólio do Museu Municipal do Porto. Não admiraria 
que tenha tido algum gesto mecenático na edição do Tratado Elementar..., cujo exemplar 
consultado, além do mais, ostenta o autógrafo e o retrato de José de Urcullu oferente à BPMP. 
Cf. AAVV, O Grande Livro dos Portugueses, Lisboa, Círculo de Leitores, 1990, p. 22. 

De José de Urcullu ignora-se o local e data de nascimento; sabe-se apenas que faleceu em 
Lisboa, em 1852, após ter escrito algumas obras de teor histórico e de moral, em português, 
mormente um Catecismo de Doutrina Cristã, para lá de umas Lecciones de Moral, Virtud y 
Urbanidad e de uma tradução do romance Ângelo, de Victor Hugo. Os seus méritos valeram-lhe 
o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo e a condição de sócio da Real Sociedade de Geografia, 
de Londres, e das suas homónimas de Paris e Rio de Janeiro. Cf. Grande Enciclopédia 
Portuguesa-Brasileira, vol. 33, p. 487; SILVA, Inocêncio Francisco, ob. cit., 1860, tomo V, p. 
149. 

Sobre a controvérsia mediática em torno das notícias sensacionais do diário novaiorquino 
The Sun, em Agosto de 1835, cf.. Cap. I, pp. 9-12, supra. 

Tratado Elementar..., "Introdução", p. XXIV. 
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curso das operações militares peninsulares, no período em causa e, por essa 

razão, fatalmente protelado pela conjuntura política. 

O longo termo da versão definitiva deste ambicioso texto coincidirá com a 

leitura atempada da referida obra do cientista de Cambridge, que lhe chega às 

mãos em pleno dirimir da contenda entre miguelistas e liberais. Donde, a 

sintomática colagem de José de Urcullu às divagações de John Herschel acerca 

dos eventuais habitantes lunares, vistos na função de astrónomos observadores da 

Terra. 189 

De resto, da postura do autor deduz-se uma assinalável ruptura com atitudes 

mentais precedentes, supersticiosas e timoratas, na relação dos seres humanos 

com o firmamento e as luminárias celestes. À reverência medieva e constrangida, 

o escritor contrapõe a exaltação da humildade terrena face à imensidão que se vai 

descortinando pelo telescópio. Na "Introdução" do seu livro, que dedica ao seu 

"primo e amigo" João Allen, com data de 1 de Junho, no Porto, José de Urcullu 

projecta esse espanto venerador adentro dos primórdios da evolução humana: 

"Estou persuadido que o estudo dos céus foi sem dúvida coevo da 

existência do homem impelido pelo dobrado impulso das suas 

necessidades e temores".190 

Reconhece o autor que "tais estudos enobrecem a alma" e "por muito que 

penetrem nos abismos do espaço ainda ficam inumeráveis sistemas", os quais, 

"comparados com os quais aqueles que nos pareceram tão grandiosos, aparecem 

insignificantes ou chegam a ser inteiramente invisíveis", admitindo, com 

inusitada sensatez e humildade, que "há ainda muito a investigar". 191 

José de Urcullu, evidentemente católico, pelo que nos atestam alguns 

títulos piedosos da sua bibliografia, não tem rebuço algum em sustentar o seu 

criticismo aos preconceitos de ordem religiosa e apresenta as credenciais de 

adepto da teologia natural, arguindo a não-conflitualidade entre as descobertas da 

astronomia e os preceitos teológicos: 

189 Cf. A Treatise on Astronomy, London, 1833, #368. 
190 Tratado Elementar..., "Introdução", p. XXXII. 
191 Ibidem, p. XXXIV. 
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"Em alguns estados católicos em que predomina a intolerância os 

sublimes descobrimentos de Newton se reputam pouco menos de ateísmo 

(...). O verdadeiro saber nunca tem sido hostil à Sagrada Escritura (...). 

Lembrem-se de Galileu e lembrem-se, por consequência, que a nossa 

religião nada tem perdido com a demonstração matemática de que o Sol 

está quieto e que a terra que habitamos move-se rapidamente em torno 

daquele astro luminoso".192 

Adiante, voltará a reforçar o sentido desmistificador e pedagógico do seu 

texto, subalternizando a sua fé à verdade científica: "A aparição de um cometa 

não é hoje um prodígio e não tem mais influência na sorte dos homens ou das 

nações que a aparição da Lua". 193 

Por estes argumentos, também não espanta que o autor se mostre um 

defensor do sistema de Copérnico, que considera "modelado segundo a 

verdadeira ordem da Natureza e tem-se afirmado solidamente até poder ser 

demonstrado matematicamente por novas descobertas". 194 

Tão cedo, igualmente, revelará o publicista espanhol o seu apego a um dos 

motivos fortes do seu autor de referência, após a recepção do Tratado de 

Astronomia: o nosso satélite natural sobe bem alto nas preocupações siderais de 

José de Urcullu, fascinado pela "condição física da Lua que ainda pode chegar a 

descobrir entre as suas montanhas as obras de agentes vivos". 195 Ou seja, 

construções de gentes ignotas, obviamente inteligentes por esse mesmo facto. 

É em torno do vizinho selenita que o escritor enumera algumas novidades 

inesperadas e se revela leitor atento da "provocação" de Sir John Herschell: "e se 

192 Ibidem, p. XXXVI-II. 
Ibidem, pp. 128-9. A desautorização do pânico milenar na iminência dos cometas ocorria já, 

entre nós, com alguma frequência. Algumas vozes foram-se afirmando contra as atitudes do 
vulgo e reproduzidas em folhetos, como a Carta de um astrónomo a um seu amigo geómetra 
sobre o cometa de 1807, de um anónimo, publicada em Lisboa, Imprensa Régia, 1811. O autor 
mostra-se cáustico das interpretações que correram, numa época de convulsões. "Pareceu que 
ele nos dizia ide pegar em armas para obstar à invasão do vosso país", que poucos dias se 
verificou pelas tropas francesas do general Junot. O astrónomo, de que se ignora a identidade, 
critica o "ridículo terror que tem causado o cometa que hoje se observa". Cf. ob.cit., p. 6. 
194 Ibidem, p. 102. 
195 Ibidem, p. XXXV. 
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houvesse habitantes na Lua ?". Duas páginas finais do primeiro tomo da obra 

bastam para actualizar, na antecâmara do prelo, as pistas lunares. 196 

E assim que fala das "manchas e pontos brilhantes notificados pelos 

astrónomos, incluindo o referido cientista inglês. Alude às "cavidades profundas" 

da superfície do nosso satélite, que pressuporiam "a existência de mares". 

Reconhece ainda que "se a Lua tem ou não uma atmosfera é uma questão que por 

muito tempo tem agitado os astrónomos" e acrescenta que "alguns se esforçam 

por provar que não tem" (atmosfera). 

Para o autor deste Tratado Elementar, " a ausência de uma atmosfera em 

redor da Lua tem feito olhar este planeta secundário como inteiramente 

inabitado". Mas, como adverte: 

"Talvez nos enganemos. A única coisa que nós podemos afirmar é que se 

existem as condições de existência, elas são as mesmas que governam o 

mundo que habitamos. Diremos o que é por todos os astrónomos 

admitido, isto é, que a Lua tem montanhas e vales iguais às da terra e o 

mesmo aparece com respeito à figura e natureza dos seus movimentos. 

Logo, não podemos inferir que ela é semelhante à terra em outros 

aspectos ?. m 

Colocando-se no lugar dos selenitas, o autor não perde o ensejo de imaginar 

que "no caso de haver habitantes na Lua a terra deve apresentar a extraordinária 

aparência de uma lua de perto de 2° de diâmetro". 199 

Embora isento de subentendidos filosóficos, subliminares a uma vasta 

produção literatura utópica e satírica, ao jeito das viagens espaciais de Swift e 

Voltaire, fértil durante o século XVIII, o manual do refugiado espanhol 

representa um momento raro de inovação: para além do seu conteúdo didáctico, 

Em nota de rodapé, José de Urcullu explica o súbito aditamento de informações sobre a 
constituição física da Lua, explicando que "pouco antes de imprimir-se esta obra" lhe chegara às 
mãos "esta obra que tantas vezes temos citado do Herschell filho, o tratado de astronomia". Cf. 
Tratado Elementar..., p. 165 
197 Ibidem, p. 164. 
198 Ibidem, p. 164-5. 
199 Ibidem,?. 169. 
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objectivo, introduz no ambiente alfabetizado nacional, em tempo real, um dos 

motes recorrentes do debate sobre os mundos extratraterrenos nos cenáculos 

culturais europeus: a habitabilidade da Lua. 200 A obra mereceu ainda 

consideráveis aplausos numa importante tribuna de divulgação desta conjuntura: 

a revista O Panorama, em 1839, insere uma recensão do trabalho de Urcullu, 

dando conta da saída do 3o volume. A nota manifesta apreço pela "clareza e pela 

profundeza da ciência e erudição, tudo o que na obra diz respeito à astronomia e 

à física", destacando e desculpando alguns "descuidos de linguagem", 

comprovando que a "presente notícia" não era de facto "um daqueles artigos de 

encomenda". O binómio livro-periódico abria uma nova frente na recepção das 

novidades de assuntos científicos junto do público leitor mais apetente.201 

Por ser um hábito da época, conhecemos alguns dos leitores do Tratado. 

Graças a uma exaustiva lista de assinantes, inserta nas primeiras páginas do 

volume - espécie de atestado de qualidade e recomendação, frequente em edições 

de boa parte do século XIX - podemos identificar os primeiros e selectos leitores, 

deduzindo que a sua posse corresponderia mais a uma manifestação elitista, de 

acesso e controlo de uma informação cultural que alimentava a conversação 

amena e curiosa de salão, e menos um recurso verdadeiramente aplicado em 

exercícios de observação astronómica. Desde logo, a rainha D. Maria II, o rei D. 

Pedro, duque de Bragança e a duquesa de Bragança, rodeados de um séquito de 

personalidades públicas e de figuras distintas de uma certa nomenclatura 

aristocrática e comercial, com destaque para a sociedade portuense da época.202 

Os repertórios essenciais sobre o tema da Lua na literatura e também das ficções lunares em 
críticas de fundo social, encontram-se em MONTGOMERY, Scott. L., The Moon and the 
Western Imagination. Tucson, University Arizona Press, 1999;NICOLSON, Majorie, Voyages 
to the Moon, New York, 1960 e GREEN, Roger Lancelyn, Into Other Worlds: Space-Flight in 
Fiction, from Lucian to Lewis, London, 1958. LEIGTHON, Peter, Moon Travelers, London, 
1960 e GOVE, Philip Babcock, The Imaginary Voyage in Prose Fiction, New York, 1941, são 
também fontes importantes. Apud GUTHKE, Karl S., The Last Frontier, oh. cit., pp. 282-5. 
201 O Panorama, vol. I, n° 7, 17 de Outubro, 1846, p. 56. Adiante, voltaremos a este título. 

Entre os assinantes-compradores do Tratado Elementar figuram o Marechal Saldanha, o 
Visconde de Sá da Bandeira, o cônsul britânico no Porto, o desembargador Alípio Antero de 
Silveira Pinto, diversos membros da família Pinto Basto, eixo dinamizador da actividade 
comercial e fabril nortenha - um dos quais, José Ferreira, capitalista e deputado liberal, adquire 
100 exemplares! - além de Duarte e João Allen, James Forrester, Francisco Vanzeller, João 
Eduardo Brito e Cunha, João Pedro Ribeiro Vieira de Castro, José Ferreira Borges, nomes que 
ressoam na cena social, entre vários cidadãos portugueses e espanhóis. Para as respectivas 
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O passo seguinte da trajectória intramuros da vulgarização do ideário 

extraterrestre seria dado pela publicação, em 1841, do clássico de Fontenelle, 

Conversações sobre a Pluralidade dos Mundos, servidas pelas palacianas 

charlas entre a Marqueza de G....e o seu prelector astrónomo. Os leitores 

portugueses ficavam, já nessa época, com a confortável ilusão de que "o mais 

provável sobre os habitantes de Marte é que devem oferecer mais semelhanças 

connosco do que os habitantes de outro planeta do nosso sistema". 

Esta tradução pioneira tem o interesse adicional de contar com uma longa e 

encomiástica apresentação de Francisca de Paula Possóllo da Costa, a cargo de 

António Feliciano de Castilho, que se afadiga em enumerar os méritos 

da...tradutora, a pretexto de alguns versos e umas poucas retroversões da língua 

francesa, empreendimentos a que a referida senhora se tinha votado até aí. O 

texto de Castilho tem a data de Novembro de 1839 e o volume termina com a 

lista "dos senhores subscriptores" da obra, que nos informa de alguns dos 

primeiros leitores das divagações filosóficas do protagonista criado por 

Fontenelle: Sua Majestade a Rainha (D. Maria II), com "dois exemplares"; Sua 

Majestade El-Rei (D. Fernando II), com "dois exemplares"; Fontes Pereira de 

Mello e o Visconde de Sá da Bandeira - já leitor da obra de José de Urcullu -

com um exemplar cada, o mesmo que o poeta cego Castilho. 204 

Sem surpresas, é a casta dirigente portuguesa, que se representa nesta resenha, 

disponível e curiosa, por certo, para discutir as divagações filosóficas de 

Fontanelle sobre "outras humanas gentes" na convivência galante das reuniões de 

salão. 

Não se confinava já, porém, aos cenáculos dos poderes institucionais, o 

espectro de leitores que, potencialmente, poderiam aceder às inovadoras 

temáticas da alteridade, entretanto recebidas em Lisboa e outras urbes. 

biografias, cf. AAVV, Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, Lisboa, Publicações 
Alfa, 2 vols., 1990. 
203 Cf. ob. cit. Lisboa, Imprensa Nacional, p. 100. 
204 A segunda edição portuguesa das Conversações..., seria dada à estampa em 1888, integrada 
no número 14, 4a série, da colecção "Biblioteca Universal Antiga e Moderna", a cargo da Casa 
Editora David Corazzi, de Lisboa, numa versão de Christina Amália Assis de Carvalho. Cf. 
TORGAL, Luis Reis e VASQUES, Isabel Nobre, "Produção e reprodução cultural", in 
MATTOSO, José (dir.), História de Portugal, Lisboa, 1993, vol. V, pp. 689-92. 

518 



Embora restrita, aqui e ali estrangulada pelos excessos do totalitarismo 

cabralino que cerceava a Imprensada conjuntura, a leitura foi angariando novos 

espaços e novos cultores - no relativismo da nossa alfabetização de Oitocentos -

seja nas bibliotecas públicas seja nos gabinetes de leitura patrocinados por alguns 

livreiros ou pelas sociedades cívicas, em cidades como Porto, Évora, Coimbra, 

etc., ainda na primeira metade do século, com uma progressão discreta, mas 

comprovada, até final do século.205 

5. 11. A "democratização" do espaço celeste na imprensa periódica de 

"conhecimentos úteis" 

E no ambiente de estímulo à instrução e à literacia que se compreende o 

fenómeno da vulgarização dos chamados "conhecimentos úteis", na esfera de 

atracção das noções de "progresso" e "civilização". José Esteves Pereira 

reconhece que essa gradual interiorização nas estruturas da sociedade remonta a 

uma crescente "dimensão urbana da cultura" que o Pombalismo já procurara". 206 

Maria de Fátima Nunes lembra que o "primeiro liberalismo, entre 1820 e 1851, 

definia a promoção de saberes pragmáticos, acompanhados de uma precupação 

teórica, vincando "a confiança na capacidade humana em dominar a natureza 

humana e física, num confessável optimismo herdado do racionalismo das Luzes, 

certo das potencialidades da técnica".207 Em Portugal, o reconhecimento da 

"utilidade social" da Ciência, esboçado com a fundação da Academia das 

Ciências de Lisboa, teve na política educativa setembrista um segundo e decisivo 

fôlego: as reformas do ensino médio e superior, a criação de liceus, a renovação 

do ensino da Filosofia e a pedagogia generalizada do francês e do inglês, 

marcaram o acesso de crescentes contingentes sociais urbanos à informação e 

O primeiro gabinete de leitura é organizado, em 1801, por iniciativa do livreiro francês 
Maussé, em Lisboa. No Porto, sabe-se da existência de um gabinete idêntico ligado ao jornal 
Borboleta Constitucional, a partir de 1821. Destaque ainda para a modelar acção instrutiva da 
Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis, onde pontificou Alexandre Herculano. Cf. 
TORGAL, Luís Reis e VASQUES, Isabel Nobre, loc. cit. 
206 "As ideias do século", in REIS, António (dir.), ob. cit., p. 275. 

NUNES, Maria de Fátima, "O publicismo e a difusão dos conhecimentos úteis", in 
MATTOSO, José (dir.), ob. cit., p. 320. 
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divulgação de massas. Maria de Fátima Nunes confirma que essa "sociabilidade 

científica" conhece uma gradual afirmação no contexto da ideologia liberal, em 

cujo credo tem lugar "um saber eclético e de cariz civilizador". 208 

A adesão a novas propostas editoriais com conteúdos científicos carecem, 

no entanto, de uma necessidade colectivamente apreendida. Ana Leonor e João 

Pita consideram que "a Ciência passa a ser considerada válida e soberana, na 

medida em que realiza a sua vocação social através da tecnologia". As práticas 

científicas surgem, então, como actos co-participantes num ideal que os citados 

historiadores define, de uma kantiana "paz perpétua", conducente à construção da 

liberdade individual e colectiva. 209 

As iniciativas editoriais periódicas, que começam a contemplar o gosto 

pelas curiosidades e inovações científicas, incluindo as revelações da astronomia, 

não se remetem aos principais centros urbanos do continente português. Os 

núcleos intelectuais emigrados abrem as suas tribunas político-literárias, em 

Londres e Paris, aos temas de instrução geral e das novidades científicas, 

revelando os pleitos entre teólogos, filósofos e naturalistas e implicando neles um 

crescente número de leitores. 21° 

Um objectivo altruísta movia esses compatriotas, exilados ideológicos, 

"actualmente e há alguns anos residentes em Paris": a de "ser úteis à Pátria e de 

excitar entre os portugueses do Velho e Novo Mundo o desejo de aprender; 

concorrerem em comum para o desejável fim de facilitar a introdução das 

verdades úteis e novas ou pouco conhecidas, entre nós". Preocupam-se em 

difundir as "regras de bem raciocionar e os princípios da filosofia experimental", 

apesar da "prolongada oposição das antigas escolas", mostrando que, "não 

obstante estes obstáculos, a Astronomia, a Física, as Matemáticas receberam 

notável aperfeiçoamento". Assim se apresentava o programa dos mentores dos 

Anais das Ciências, das Letras e das Artes, editada "por uma sociedade de 

portugueses residentes em Paris", em 1818, prelúdio de uma crescente 

iW Ibidem, p. 319. 
209 "No século as explorações científicas", in MATTOSO, José (dir.), ob. cit., p. 666. 
210 PEREIRA, José Esteves, ob. cit., pp. 277-8. 
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disponibilidade social para as inovações mecânicas e outras conquistas 

emancipatórias de ruptura, abonada pela primeira aventura aerostática.21 ' 

A "dolorosa lembrança das catástrofes que depois experimentámos, da 

decadência que sofremos", transforma-se em estímulo para esta empresa de 

intelectuais emigrados, entre os quais identificámos o químico João Silveira 

Caldeira, artífice do primeiro Laboratório de Física e Química, instalado no 

Museu Imperial e Nacional do Rio de Janeiro, em 1823. 212 

Os avanços da Mecânica, da Óptica e da Astronomia são exaltados como 

fontes de aplicação prática em "tão notáveis inventos e maravilhosas máquinas". 

Os grandes legisladores da revolução científica são igualmente venerados, com 

encómios para o "imortal Newton" e as leis da gravitação e da transmissão e 

refexão da luz. A "propagação dos conhecimentos úteis" é ostentada já como 

legenda primeira neste produto jornalístico parisiense da "primeira emigração", 

que alude às "sociedades literárias e à protecção dada aos cultores de todo o bom 

saber", como garantes de um caminho para o progresso e emancipação. Uma via 

Anais das Ciências, das Letras e das Aries. Por uma sociedade de portugueses residentes em 
Paris. Paris, A. Bobée, Impressor da Sociedade Real Académica das Ciências de Paris, Tomo I, 
Julho 1818, pp. 15-21, passim. A publicação anunciava-se como um "compêndio de várias 
disciplinas, com notícias várias de novidades matemáticas, astronómicas, físicas e demais 
ciências exactas e físicas". Os Anais prometiam ainda a recensão de "obras periódicas que se 
publicam em França, Alemanha, Inglaterra e Itália" e a permanente actualização das "memórias 
e notícias mais importantes ainda não impressas", objectivo facilitado "pelas relações de 
amizade que subsistem entre os redactores e os principais sábios e membros do Observatório 
Real de Paris e das mais sociedades literárias desta capital". Ibidem, pp. 22 e 35. 

O nome de João Silveira Caldeira figura na rubrica "Correspondência" do volume consultado 
e dele sabe-se que foi director do Museu Imperial e Nacional entre 1823 e 1827, nomeado por 
despacho de D.Pedro II. Doutor em Medicina pela Universidade de Edimburgo e hábil químico, 
aos 19 anos fez estágio em Paris com renomados químicos como Louis Nicolas Vauquelin, 
André Laugier e também com o mineralogista René Just Hauy. A sua estada em Paris torna 
plausível a sua participação efectiva como redactor dos Anais. Silveira Caldeira publicou, em 
1825, a "Nova Nomenclatura Química Portuguesa", um dos primeiros compêndios de assuntos 
químicos escrito no Brasil. Os historiadores brasileiros de Ciência destacam, aliás, a 
coincidência da instalação da Corte portuguesa no Brasil (1808) com o movimento intenso de 
naturalistas que ali afluiu, mais concretamente ao Rio de Janeiro, valorizando a vertente prática 
dos estudos de história natural. Associado a este movimento naturalista esteve Domingos 
Vandelli, de origem italiana, correspondente de Lineu, e a quem se deve alguns trabalhos 
pioneiros de inventariação de recursos naturais no Brasil e noutros domínios portugueses. Cf. 
AZEVEDO, Fernando de (org). As Ciências no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. v.2; 
VANDELLI, Domingos, Memórias de História Natural. Introdução e coordenação editorial de 
José Luís Cardoso. Porto, Porto Editora, 2003. 

Anais das Ciências...., p. 20. 

521 



de serviço e interesse público que irá ser bandeira de outros projectos 

jornalísticos nas décadas sequentes. 

Entretanto, cumulativamente, como ocorre desde as décadas finais de 

Setecentos, "as consciências dos portugueses são também agitadas pelas lojas 

maçónicas". E o magistério da Maçonaria que anima muitas das sociedades e 

academias, nas primeiras décadas do século XIX, modelando associações 

voluntaristas e interclassicistas donde emanam folhas e periódicos de divulgação. 

Maria de Lurdes Santos sublinha este crescimento associativo, a partir de 1834, 

com a desmultiplicação de iniciativas fundamentalmente orientadas para a 

convivialidade e o mutualismo - as sociedades de recreio e instrução. 214 Nesse 

mesmo ano, a 22 de Dezembro, recorde-se, fora promulgada a lei que instaurou, 

em definitivo, a liberdade de imprensa no nosso país. 215 Ao prescindir-se 

inteiramente de quaisquer medidas preventivas, de censura prévia, o ideário do 

primeiro liberalismo triunfante podia, enfim, abrir-se a novas e prementes 

ousadias em termos de cultura e comunicação. 

A mesma investigadora recorda que "algumas tinham objectivos mais 

ambiciosos e eram compostas por intelectuais cujos interesses científicos e 

literários tendiam a aproximá-los do modelo de academia de estudiosos", na 

esteira dos conclaves do Conde da Ericeira ou da Marquesa de Alorna. Muitas 

delas eram sociedades académicas que promoviam debates e editavam os seus 

boletins divulgativos, como foi o caso da Sociedade Escolástico-Filomática de 

Lisboa, editora do Cosmorama Literário, adiante analisado, amplificando o 

fenómeno da "nova leitura", uma das coroas gloriosas do primeiro liberalismo e 

que ajudou a determinar novos horizontes mentais e culturais durante a primeira 

metade do século XIX português. 

214 SANTOS, Maria de Lurdes Lima dos, "Sociabilidade, comunicação e aprendizagem", in 
REIS, António (dir.), ob. cit., p. 369. 
215 TENGARRINHA, José, História da Imprensa Periódica Portuguesa. Lisboa, Editorial 
Caminho, 2a edição revista e aumentada, 1989, pp. 147-9. 

As sessões ordinárias de debate decorriam às quartas-feiras e a biblioteca da Sociedade 
disponibilizava livros aos seus associados. Dispunha, também, de um Gabinete de História 
Natural, conforme se pode deduzir de um "aviso aos sócios", na edição n° 27, de 4 de Julho, de 
1840, do seu semanário, facto que se conjuga com um certo pendor para as Ciências Naturais 
nas sucessivas edições do Cosmorama. 
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5. 11. 1. As "viagens à Lua" de máquina a vapor e a bordo de O 

Panorama 

Em Lisboa, o ano de 1835 abriu com as prensas a debitar os primeiros 

números do mensário O Recreio, subtitulado Jornal das Famílias, em cujas 

páginas os figurinos da moda de Paris, a educação materna ou as novidades 

livreiras na língua de Voltaire conviviam com breves incursões na Astronomia, 

como o texto "Dos diferentes sistemas do Universo". É o primeiro título do 

género depois da restauração do Governo constitucional, em 1833, graças ao 

entusiasmo de Emílio Aquiles Monteverde (1803-1881), que dedicou boa parte 

da sua energia à edição de versões da História pátria para crianças, resenhas 

enciclopédicas e colecções de memórias. 217 

Ensinados os rudimentos dos vários cosmos, do grego ao peripatético e ao 

de Tycho Brahe, lê-se a propósito do heliocentrismo que "Copérnico, génio 

ousado, adoptou o Pitagoriano ou o verdadeiro sistema do universo, doutrina 

havia tanto tempo jazia na obscuridade". Por tal motivo, o texto apelida o polaco 

como o "seu restaurador, quando foi considerado o inventor, apesar deste grande 

homem somente a fazer reviver". Evocando os "muitos séculos de ignorância e o 

fanatismo que levou Galileu a abjurar o sistema copernicano como "uma heresia 

condenável", o periódico lembra que "o movimento dos corpos celestes tem sido 

claramente explicado". Aplaude ainda as virtudes da lei da gravidade, que "opera 

por todo o universo, retém os planetas nas suas órbitas e preserva a fábrica da 

natureza da confusão e desordem".218 

A existência de O Recreio prolonga-se até 1842, quando a controvérsia 

sobre a natureza do Sol serve para uma breve resenha de opiniões dos Filósofos 

acerca do astro-rei. Globo de fogo ou matéria subtil é um dilema que a folha 

entrega aos leitores, informados das teses de Laplace sobre as manchas solares e 

217 SILVA, Inocêncio da, ob. cit., tomo II, pp. 226-7. Emílio Monteverde foi secretário-geral do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, conselheiro de Sua Majestade, Comendador da Ordem de 
Cristo, Cavaleiro da Torre e Espada, recipiendário de comendas estrangeiras, incluindo a de 
Carlos III, a de Isabel, a Católica, e a Legião de Honra de Honra, entre outras. 

O Mensário, Jornal das Famílias contendo muitas curiosidades úteis e artigos de recreação. 
Lisboa, Imprensa Nacional, Fevereiro, 1835, pp. 49-50. 
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das de Herschel, que supõe a nossa estrela "um corpo sólido cercado de uma 

atmosfera luminosa na qual flutuam nuvens inflamadas". Por certeza tem o jornal 

que "o Sol é o centro do nosso sistema planetário", ideia que a opinião pública 

alfabetizada vai aprendendo a interiorizar. 

Do ano seguinte - 1836 - recolhemos dois outros espécimes de títulos 

periódicos contendo informações astronómicas com finalidades objectivamente 

educativas. O Manual Enciclopédico para uso das Escolas de Instrução 

Primária, ainda sob o impulso de Emílio Achilles Monteverde, viria a conhecer 

reedições anuais até 1893, ao que se sabe, sem quaisquer alterações dos seus 

conteúdos. Na rubrica "Geografia Astronómica" expõe-se o essencial dos 

"principais sistemas que tem servido aos estudos astronómicos: os de Ptolomeu, 

Copérnico e Tycho Brahe", sublinhando-se que o "verdadeiro sistema do mundo 

ou universo, hoje geralmente seguido, é o de Copérnico". 221 São definidos os 

diversos tipos de corpos celestes, incluindo a constituição do nosso sistema solar, 

recordando-se que a nossa estrela "durante muitos séculos foi considerado um 

corpo de fogo". O redactor alerta, porém, para a opinião de 

"Herschel e outros astrónomos que o têm descrito como um globo opaco, 

habitável do mesmo modo que os planetas e segundo estes sistema a luz e 

o calor emanam da atmsofera luminosa que o rodeia". 222 

Os jovens portugueses foram, assim, confrontados com a hipótese da 

habitabilidade do Sol, ideia muito popularizada na época, defendida por uma 

enorme falange de sábios, desde Nicolau de Cusa, e continuada pelos Herschell, 

Klopstock ( um dos modelos de Alexandre Herculano ), Boscovich, Bernardin de 

Saint-Pierre, Shelley e outros românticos. De anotar, no final de cada secção da 

rubrica de Astronomia, a proposta de um Exame para revisão dos principais 

tópicos, reforçando os propósitos pedagógicos. As sínteses informativas do 

Manual esforçam-se por esclarecer os fundamentos dos diferentes fenómenos 

219 Ibidem, tomo VIII, Maio 1842, p. 35. 
Manual Enciclopédico para uso das Escolas de Instrução Primária. Lisboa, Tipografia da 

Imprensa Nacional, 1836. 
221 Ibidem, p. 294-5. 
222 Ibidem, p. 300. 
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celestes, nas suas causas e efeitos, não destoando, o exemplar de 1836, das 

aquisições globais da época. 

Por sua vez, o Jornal Enciclopédico, a derradeira sequela deste título, 

publica nesse mesmo ano alguns textos sobre gravitação universal, ao lado de 

uma biografia de Galileu, ilustrada com a sua efígie, em que a figura do 

astrónomo é reabilitada e enaltecida - outras publicações da época o farão - com 

a transcrição sumária das incidências do célebre processo condenatório. 223 

Ilustrados com simplicidade - a pedra ou a bala de artilharia lançadas no 

espaço - os princípios newtonianos são urdidos de forma clara no esclarecimento 

dos leitores mais incipientes em assuntos da Física: 

"Todos os corpos na natureza tendem sempre a aproximar-se entre si. Se 

esta força de atracção existisse só, o Sol, a Terra e a Lua, e todos os astros 

se precipitariam uns sobre os outros e o universo recairia no caos donde 

sairá pelo criador". 224 

Não faltam, mais adiante, os incentivos para a descentralização do próprio 

sistema solar e da desmultiplicação do potencial planetário: 

"Os homens têm vindo no conhecimento de que todas estas estrelas que 

alcatifam o formamento são outros tantos sóis, em torno dos quais giram 

planetas semelhantes à terra, planetas cujo imenso afastamento impede 

unicamente de perceber". 22S 

Tendo como "protectora Sua Magestade Fidelíssima, a Rainha", a revista O 

Panorama começou a publicar-se, em 1837, como órgão da lisboeta Sociedade 

Propagadora dos Conhecimentos Úteis, consagração da fórmula invocada pelo 

núcleo de intelectuais emigrados que, em Paris, duas décadas antes, havia editado 

Jornal Enciclopédico. Lisboa, Impressão de Galhardo e Irmãos, n° 1, tomo I, Novembro de 
1836. Inocêncio da Silva informa desconhecer a responsabilidade redactorial desta publicação, e 
seus colaboradores, que se manteve até 1837. Cf. Dicionário Bibliográfico Português, tomo IV, 
pp. 178-9. 
224 Ibidem, p. 90. 
225 Ibidem, p. 91. 
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os Anais das Ciências. Enquanto semanário, O Panorama interpreta aquilo 

que José Tengarrinha designa de "jornalismo literário de alcance político", uma 

vez que aproveitou as novas condições legislativas propícias à fundação de um 

jornal "tendente a desenvolver os diferentes ramos da instrução". Dois anos mais 

tarde, em 1839, a própria D. Maria II iria recomendar que se auxiliasse a empresa 

de O Panorama "ou obtendo sócios para a mesma empresa ou assinantes para o 

periódico". José Tengarrinha deduz e justifica a componente ideológica deste 

periódico, pelo facto dos "assuntos literários e estéticos serem, com frequência, 

abordados à luz do pujante humanismo do nosso primeiro romantismo; não, 

portanto, como fenómenos isolados". 227 

A "Introdução" do número inaugural conclui por asseverar que 

"neste estado da ilustração e do progresso o que mais importa é o dilatar 

por todas as nações e introduzir em todas as classes da sociedade o amor 

da instrução, porque este é o espírito do nosso tempo". 228 

Com idêntica preocupação introdutória se pode entender a explanação 

intitulada "Ideia fácil do sistema do mundo", que desde logo convida a "erguer 

os olhos para a abóbada celeste durante uma bela noite de Verão", para conhecer 

algo do "magnífico espectáculo" que representa "esta prodigiosa quantidade de 

corpos luminosos de que está semeado o espaço". O Panorama ensina os leitores 

a destrinçar entre cometas, planetas e estrelas, sistemas e eclipses; exemplifica 

com grandezas comparativas as distâncias envolvidas, a velocidade que a luz 

solar demora a atingir a Terra; elucida sobre as dimensões dos planetas solares, 

O Panorama. Jornal Literário e Instrutivo. Lisboa, Imprensa da Sociedade Propagadora dos 
Conhecimentos Úteis, vol. I, 1837. O jornal era editado aos sábados e o primeiro número tem a 
data de 6 de Maio de 1837. Na página de apresentação dos seus órgãos sociais, a figura mais 
relevante é Anselmo José Braancamp, como presidente da Assembleia Geral. Para António 
Feliciano de Castilho o sucesso do semanário residia o facto de ser "acessível a todas as 
fortunas e a todos os entendimentos", tendo atingido as 5 mil cópias no n° 3. Na sua redacção 
envolveram-se, entre outros, Alexandre Herculano, Mendes Leal, Oliveira Marreca e Cunha 
Rivara. A lista dos correspondentes revela já uma asssinalável profusão do projecto pelo país, 
reunindo leitores desde Albufeira a Abrantes, Elvas, Lamego, Viseu, ou Viana do Castelo, 
passando pelos Açores, Madeira, Brasil, Londres, Paris e Havre. Cf. CATROGA, Fernando, 
"Romantismo, literatura e história", in MATTOSO, José (dir.), História de Portugal. Lisboa, 
Círculo de Leitores, 1993, vol. 5, p. 548. 
227 TENGARRINHA, José, ob. cit., p. 175. 
228 O Panorama, n° 1, 6 de Maio, 1837, p. 1. 
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informando sobre os seus movimentos, órbitas e satélites. Observa, rendido, por 

fim, que 

"Tal é a imensidade do espaço, que a imaginação do homem não pode 

compreender, e que o Ente supremo povooou de mundos com um só 

aceno de sua mão omnipotente". 229 

O envolvimento do periódico em tópicos astronómicos e cosmológicos, 

prossegue numa rubrica de Meteorologia dedicada às estrelas cadentes. O tema 

serve de pretexto para uma severa admoestação "a quantas patranhas não têm 

estes lúcidos meteoros servido de texto". Tomando à letra a missão de 

esclarecimento público dos leitores o jornal insurge-se contra "os delírios 

populares e as teorias extravagantes de alguns sábios". Socorrendo-se das 

explicações físicas da época, o periódico refere que 

"estas estrelas cadentes podem ser fragmentos de cometas que atravessam 

o nosso turbilhão com extrema velocidade que pode ser maior do que a da 

luz!". 230 

Avançando para 1839, deparamos com um espaço de Astronomia, em que 

se disserta sobre as estrelas binárias. O redactor assina com as iniciais "X. d'A" e 

as informações são creditadas, naturalmente, aos Herschel e também às 

Transacções Filosóficas, sinal da autoridade da revista britânica e da sua 

continuada leitura entre a intelectualidade nacional. O texto regista que "resta 

muito que descobrir ainda; e os Herscheis das gerações futuras podem adquirir 

uma reputação tão bem merecida como a deste grande homem". A lição que fica 

das estrelas fixas é que 

"se aquelas que parecem solitárias não gravitam à roda de um centro, 

todavia movem-se no espaço. O nosso Sol mesmo adianta-se para a 

constelação de Hércules, levando consigo o seu cortejo de planetas, que 

neste momento continuam a guardar entre si as suas distâncias. E assim 

Ibidem, n° 17, 26 de Agosto, 1837, pp. 131-2. 
Ibidem, n° 26, 28 de Outubro, 1837, p. 204. 
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prosseguirá indefinidamente a sua eterna carreira através da imensidade 

do espaço! A imaginação confunde-se na meditação de tais grandezas! ". 
231 

A imaginação não se ficou por este excerto, antes correu célere noutros 

textos em edições seguintes. Sobretudo a partir da 2a série do semanário, de 

1844, detecta-se uma crescente assunção das identidades por parte dos 

redactores, invertendo um prudente anonimato que orienta os primeiros anos do 

título. O exemplo do texto "O eclipse de 8 de Julho de 1842", assinado por S. J. 

Ribeiro de Sá (1822-1865), garante essa tendência. 232 Nele, o autor, 

compulsando as observações do citado fenómeno, chama a atenção dos leitores 

para um conjunto de "clarões instantâneos e formosos feixes de raios 

curvilíneos", já notificados noutras ocasiões. O enigma que mais intrigou o 

redactor "foi o aparecimento de uma espécie de montanhas Ígneas, durante o 

eclipse". 

Sustentado na opinião dos astrónomos Mr. Pinaud e Boignard, "estas 

montanhas ígneas pareceiam rodeadas de cristal incandescente, cor de rosa 

desvanecido transparente, com um brilho pouco cintilante". Face a tão anómalo 

quadro, o redactor opta, no entanto, por aconselhar que "o mais prudente é 

esperar novas observações que possam guiar a razão na série de raciocínios 

indispensáveis para constituírem uma teoria que esteja de acordo com a 

experiência e com todos os princípios científicos".233 Semelhante cautela releva 

já de uma admissão implícita dos preceitos racionais, na observação e 

sistematização dos fenómenos celeste, por estes novos agentes sociais de difusão 

pública dos conhecimentos. 

231 Ibidem, n° 132, 9 de Novembro, 1839, p. 359. 
232 Sebastião José Ribeiro de Sá, fidalgo da Casa Real, funcionário das Alfândegas, igualmente 
contemplado com as principais comendas e dignidades do regime liberal, presidiu à citada 
Sociedade Escolástico-Filomática, em 1842. Imaginou em livro O que há-de ser o mundo no 
ano três mil, dado como "imitação", talvez de Mercier (Lisboa, Tipografia Universal, 1860). Foi 
redactor e proprietário da Revista Universal Lisbonense (tomo VII em diante) e da Revista 
Popular, exemplos de emulação do jornalismo divulgativo com O Panorama. Cf. SELVA, 
Inocêncio da, ob. cit., tomo VII, pp. 217-8. 
233 Ibidem, n° 106, 2a série, vol. m, Janeiro, 1844, p. 5. 
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Tal prudência metodológica não equivalia, certamente, ao abandono, de 

todo, da componente onírica, da face nocturna, integrante do nosso psiquismo. 

Os redactores do periódico não desdenhavam servir aos leitores, de quando em 

vez, entre nótulas utilitárias de multifacetado jaez, o seu naco de ficção e 

devaneio. A antecipação científica estreia-se, deste modo, nas páginas de O 

Panorama, de 1846, numa curta prosa, esta anónima, intitulada "Viagens à Lua", 

afinal, seguindo o mote celeste mais popularizado e discutido na imprensa da 

época e na imaginação colectiva. Scott Montgomery lembra que, à cartografia da 

Lua, iniciada antes de Galileu, seguir-se-ia a "territorialização" do satélite, a 

partir do século XVII, numa espécie de extensão "celeste", coeva da colonização 

europeia do Novo Mundo e da América do Sul. De facto, a corrida pela primazia 

das nomenclaturas do território lunar, empreendida pelos astrónomos na fase 

inicial da Revolução Científica, equivale à demarcação dos exploradores 

coloniais em terras alheias, objectivando perpetuar posses, ambições e 
234 

canomzaçoes pessoais. 
Nada mais prosaico do que o nosso satélite, "o primeiro outro mundo", na 

expressão de Scott Montgomery, a desafiar a imaginação humana, pela sua 

constância familiar, ante os nossos olhos, desde o berço da espécie pensante. 

Diante do "astro silencioso", o ficcionista questiona, com generosa candura: 

"Qual de nós não perguntou jamais a si mesmo se o fiel satélite da terra 

não é povoado, como ela, de criaturas inteligentes; se não será possível 

travar relações com os nossos vizinhos mais próximos, na imensidade do 

espaço celeste?" 235 

Mas, como atingir a radiante "Selene"? A solução está na mente do 

anónimo redactor: 

34 MONTGOMERY, Scott, The Moon and the Western Imagination. Tucson, The University of 
Arizona Press, 1999, p. 9. Se nos cingirmos à cartografia da Lua, o primeiro contributo ficou a 
dever-se ao médico inglês William Gilbert (1540-1603), cerca de 1600. Na época, desenhou a 
olho nu alguns contornos de supostos continentes, reinos e ilhas selenitas. Seguiu-se Galileu, 
que gravou duas imagens da Lua no seu Sidereus nuncius, de 1610, antes da primeira grande 
recolha imagética feita pelo astrónomo protestante Joahnnes Hevelius (1611-1689), na sua 
Selenographia: sive, Lunae Descriptio, de 1647. 
235 Ibidem, n° 7, 3a serie, vol. I, 17 de Outubro, 1846, p. 56. 
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"Imagine-se um aeróstato cortando os ares com vento favorável que o 

impelisse sempre para a lua, com a velocidade de 23 palmos por segundo; 

gastaria na viagem dois anos e 156 dias. E se preferis a velocidade do 

vapor lançai mão de um locomotor que ande 10 léguas por hora e 

caminhe sem parar, chegareis lá em 266 dias. Suponho que a máquina de 

vapor está pronta, que é bem segura, que viajou pelo ar desde Paris até 

Pequim; tudo está pronto para a viagem lunar: é partir". 236 

"Partir" - é a palavra de ordem, proferida em imaginados cais, de ontem ou 

de hoje, alberguem eles máquinas a carvão ou a fissão nuclear. Mas, quem parte? 

"O aeronauta"- responde o nosso ficcionista, apresentando esse mutante socio-

técnico por força do novo jargão aerostático, "em direitura à lua que brilha no 

firmamento". Ele sabe que a lua gira à volta da terra e, "seguindo sempre a 

direcção primitiva jamais a encontrará". Mais ainda: 

"niguém pode ir à lua sem esquivar-se à acção da gravidade exercida pelo 

globo terrestre. Em virtude esta acção é que os aeróstatos se levantam da 

face da Terra, sem que possam todavia tocar as raias da nossa atmosfera, 

quanto mais transcende-las". 

Sonhos à parte, o redactor conhece as "impossibilidades físicas da nossa 

organização: todos as conhecem, todos as citam". Avisa que a atmosfera vital 

caduca além das "sete léguas", rarefazendo o ar. Talvez se contorne esse défice, 

se "o viajante levar consigo uma provisão de ar para dois anos, como os que 

descem ao mar". No entanto, pergunta-se: 

"Como poderá ele viver na Lua? Não é de presumir, porque tudo prova 

que este astro não tem atmosfera e não pode por conseguinte ter água: 

segue-se daqui que nenhum ente, cuja organização física for semelhante 

à dos animais terrestres é dado viver na superfície da Lua". 2 

Ibidem. 
Ibidem, 
Ibidem. 
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O fascínio selenita segue o seu curso numa outra publicação que, no Porto, 

desde 1838, procuraria seguir as nobres orientações das sociedades de instrução 

lisboetas. O Museu Portuense, editado sob os auspícios da Sociedade da 

Tipografia Comercial Portuense, apresenta-se como um "jornal de História, 

Artes, Ciências Industriais e Belas Artes". A Lua - confessa o periódico - "é de 

todos os astros aquele que mais excita a nossa atenção". Tanto, que justifica uma 

"vista telescópia do disco da Lua, estando cheia", preenchendo a quase totalidade 

da página de rosto de um artigo sobre o nosso satélite. Será esta, por certo, uma 

das primeiras imagens - xilografia - de um corpo celeste, utilizadas neste 

primeiro jornalismo de instrução pública, em Portugal.239 

O texto, singelo, é minucioso e prático nas comparações: "Aos habitantes da 

Lua ( se os houvessem) ofereceria a Terra as mesmas fases que aquela oferece a 

nós". As inúmeras manchas, montanhas e demais acidentes da superfície lunar 

são escalpelizados com recurso aos trabalhos de William Herschel, uma das 

referências astronómicas obrigatórias desta conjuntura. Procura-se ajustar 

informações e juízos prévios sobre o satélite natural, observando que, ao 

contrário do que o astrónomo britânico julgou, "nada indica na Lua a existência 

de mares". E quanto a possíveis selenitas, a manifestações de vida inteligente ? 

"A Lua não tem nuvens, nem outras indicações de atmosfera como a 

nossa. Não obstante a perfeição dos nossos telescópios, que aumentando o 

disco da Lua 1000 vezes, no-la apresentam como se estivesse distante de 

nós somente 86 léguas, é impossível que nela possamos descobrir sinais de 

ser habitada, como edifícios ou movimentos do seu solo. Nada também 

indica vegetação ou efeitos de mudança de estações; e em todo o caso a 

constituição física da Lua, exclui toda a ideia de habitantes de forma 

análoga aquela dos habitantes da Terra. Tudo quanto a este respeito se 

tem escrito são conjecturas e, às vezes, loucuras". 240 

O Museu Portuense. Jornal de História, Artes, Ciências Industriais e Belas Artes. Porto, 
Sociedade da Tipografia Comercial Portuense, n° 5, 1 de Outubro, 1838, p. 65. 

Ibidem, p. 67. 
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Um segundo texto, eleito das páginas de O Museu, descreve em detalhe "o 

grande telescópio de Hershel", legenda de uma outra xilografia visualizando o 

empreendimento ainda em construção, e que preenche a quase totalidade da 

página. 241 Sinal de um discreto, mas subliminar, apelo ao sentido de um novo 

"maravilhoso", agora mecânico e industrial, que os novos telescópios 

mastodônticos irão simbolizar, anunciando a "profissionalização" da geração 

seguinte de astrónomos. Estes são, agora, também "cientistas", uma expressão 

cunhada nos anos 30 de Oitocentos pelo filósofo inglês William Whewell (1794-
949 

1866), lembra Scott Montgomery. 

O artigo intitula-se "Sobre Telescópios" e desdobra-se em explicações 

técnicas essenciais sobre os diferentes tipos de instrumentos ópticos, a sua 

construção e distintas capacidades. O autor destaca, por inteiro, o telescópio de 

Herschel, via de acesso a Uranus e a outros corpos celestes, entretanto 

descobertos. Todo o texto, aliás, é um hino exaltante à descoberta, percorrido por 

um afirmação de fé na futura utilidade social da invenção: 

"por sua via tem-se-nos patenteado os íntimos mistérios do vasto céu que 

nos rodeia, e a Ciência se acha edificada sobre bases de certeza a que 

nunca os séculos passados poderão aspirar". 243 

É também notório que alguns dos textos sobre as disciplinas celestes 

ostentam um sentido crítico, exercitado sobre fundamentos e erros dessas 

matérias, num exercício gradualmente reforçado noutras iniciativas editoriais dos 

decénios seguintes. Essa reavaliação racional de práticas milenares, como a 

Astrologia, e a diferenciação face à Astronomia, exprime-se em pleno num texto 

sobra a "influência da Lua". Aproveita o jornal portuense para uma útil 

recapitulação do historial astrológico e dos seus mais conspícuos praticantes, na 

Corte portuguesa, de D. Duarte até D. Manuel I. Depois, claramente, prontifica-

se a elucidar que 

Ibidem, n° 6, 15 de Outubro, 1838, pp. 88-9. 
Cf. The Moon and the Western Imagination, p. 215. 
O Museu Portuense, n° 6, p. 89. 
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"em nossos dias está devanecido o prestígio da Astrologia que somente se 

encontrará professada em isolados distritos por algum raro e oculto 

impostor, embora ainda se tema a presença dos Cometas e se encontra por 

aí o Lunário Perpétuo cuja teoria se limita à perpétua sujeição do homem 

e dos seus actos às fases da Lua". 244 

De resto, o Museu Portuense é definitivo e afirmativo: "as únicas relações 

que a Lua pode ter com a Terra dependerão da acção da gravitação", que entre 

ambos possam exercitar. Numa síntese que, certamente, agradaria a Newton, o 

texto acrescenta que "a gravitação é a consequência de um poder doado pelo 

Criador à matéria". O jornal recorda também que "os filósofos tinham 

superciliosamente anulado a influência das fases lunares sobre as vicissitudes do 

tempo", insistindo em que a "maior parte dos naturalistas modernos rejeitam 

como superstições e crenças de ignorantes as vulgares opiniões de serem certas 

fases da lua mais favoráveis para sementeiras".245 

Um certo triunfalismo marca estas efusões iniciais deste novo "espaço 

público" que aposta nos novos paradigmas do saber, na reavaliação do mundo, e 

coloca nessas abordagens um natural deslumbramento. A "revolta" contra a 

ingenuidade de um passado próximo, e até coevo, marca esta espécie de "novo-

riquismo" cognitivo, entusiástico nas fases de transição, parcial ou total, de 

paradigmas. "O privilégio do filósofo é duvidar de tudo cuja demonstração lhe é 

oculta" - avisa o texto, que decididamente convida os seus leitores a apostar no 

poder totalizante das "leis que regem os grandes fenómenos do sistema do 

Universo". 246 

O combate contra a ignorância, pela sabedoria, pelo progresso contra a 

tradição, emerge como pano de fundo da utilidade social de boa parte do 

jornalismo periódico português, de maior pendor didáctico-político, que não 

dispensa de incorporar na sua retórica os subsídios científicos. Os retratos, mais 

244 Ibidem, n° 7, 1 de Novembro, 1838, p. 106. 
245 O Museu Portuense, n° 7, p. 108. 
246 Ibidem. 
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ou menos gongóricos, empolgados, da difícil caminhada humana rumo à 

emancipação, na luta contra a ignorância, empregam, não raras vezes, recursos 

metafóricos onde o espaço infinito é o auge dessa "via sacra" ascensional. Um 

curto excerto do Cosmorama Literário exemplifica esse discurso prometeico: 

"Então o homem pousando o seu pensamento, que vagueva incerto, umas 

vezes nos céus, outras na terra, subiu de ponto a mandar nos elementos, 

zombar num frágil baixel do oceano encapelado, elevar-se-á às regiões 

aéreas, e quase, como Divindade, medir e pesar os astros que giram no 

espaço". 247 

Abrindo a década de 1840, a participação do Cosmorama Literário na 

apreensão dos novos contributos científicos, que começam a afirmar-se na 

construção de uma nova visão do "mundo", pode conferir-se pelo texto intitulado 

"Ciências Naturais", espaço que se sucederá ao longo das edições. Nele, a 

geologia surge já avaliada como um dos elos inovadores na reconsideração da 

natureza e lugar da Terra no contexto planetário local. Para o entendimento da 

formação do nosso planeta, de par com os restantes corpos solares, adopta-se o 

modelo do "célebre geómetra Laplace", na sua tese sobre a nebulosa primitiva, 

de 1796: 

"Este génio raro supõe que houve tempo em que, por uma força qualquer, 

saíram do Sol emanações prodigiosamente abundantes de fluídos 

aeriformes, que encheram o espaço hoje ocupado por todo o sistema 

planetário, e que as moléculas destes fluídos vindo a unir-se por efeito das 

Cosmorama Literário. Lisboa, Imprensa Nacional, n° 14, 4 de Abril, 1840, p. 108. Este 
semanário era publicado aos sábados e da sua Comissão Redactora faziam parte António Gomes 
Valle, João Maria Fradesso da Silveira, Manuel Francisco da Palma Arez e Luís Augusto 
Rebelo da Silva (1821-1871). Este último, aderiu desde muito jovem à Sociedade Filomática, 
patrocinadora do Cosmorama, iniciando-se aí nas lides literárias. Teve um papel decisivo na 
concepção do novo Curso Superior de Letras (1858) e deixou profusa colaboração em inúmeros 
periódicos nacionais. Como historiador, o seu contributo maior ficou espelhado na História de 
Portugal nos séculos XVII/XVIII, obra sem dúvida inovadora para a época. Cf. SILVA, 
Inocêncio da, ob. cit. tomo V, pp. 228-232. 
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suas atracções recíprocas, formaram os grandes corpos sólidos, 

conhecidos pelo nome de planetas, satélites, cometas". 248 

Esta "pan-naturalização" do cosmos - que se inscreve na própria sugestão 

do título do semanário, como visão panorâmica, total, do universo - é bem 

concretizada ao longo do texto, em que as moléculas, as substâncias, as 

cristalizações, os minerais, os estractos, constituem um léxico surpreendente e 

novo, no novo "decálogo" científico. Não significa isto que o texto propugne um 

qualquer materialismo; ao invés, o sentimento religioso esclarecido ressoa, por 

exemplo, na prevenção de que a "verdadeira instrução não destrói pelos 

fundamentos a verdadeira religião, mas sim o fanatismo, as superstições e 

práticas absurdas". Longe, na memória, porém, resta a cronologia genésico-

mosaico e os esforços de homologação da Teologia Natural, com Manuel 

Alvares e outros. Um novo Tempo macro-geológico assoma já a estas páginas do 

Cosmorama, premonitório da evolução acelerada das ideias sobre a Natureza na 

segunda metade de Oitocentos. 250 

A perspectiva da Sociedade Escolástico-Filomática, no que toca à 

divulgação pública dos novos conhecimentos, está bem espelhada no texto 

intitulado "As Ciências tratadas popularmente". 251 Não que se pretenda fazer -

como esclarece o texto - "dos nossos leitores abalizados naturalistas ou físicos 

profundos", porque o jornal reconhece os seus limites. A dualidade recreio-

educação deverá servir para vulgarizar "conhecimentos científicos 

convenientemente elaborados", dar a entender às pessoas "pouco ou nada 

Cosmorama Literário, ibidem. 
249 Ibidem, n° 17, 25 de Abril, 1840, p. 130. 

Esta predisposição, patenteada pelo jornalismo periódico instrutivo, contrasta com a 
permanência da cronologia mosaica da Criação nos textos católicos e catequéticos coevos. Sem 
surpresa, podemos 1er num texto sobre "a criação do mundo" que "há quase seis mil anos não 
existia coisa alguma". Obviamente, "Deus fez as estrelas que pôs no firmamento para brilharem 
de noite e alumiarem a terra". Cf. COUTINHO, Luís Gonçalves, Nova carta ou o perfeito e 
verdadeiro sistema de ensinar, em que se trata do Catecismo da nossa Santa Religião e das 
principais explicações do seus dogmas e mistérios, assim como uma breve noticia da criação do 
mundo por meio da qual se mostra aos meninos o poder e grandeza de Deus. Lisboa, Imprensa 
Nacional, 8a impressão, Parte III, 1845, p. 1-3. 
251 Ibidem, p. 129. 

535 



instruídas" que os fenómenos, em si, nada têm de extraordinários". De outro 

modo, mostrar que, descobertas as leis, todos os mistérios se desvanecem.252 

Esse propósito correctivo manifesta-se, com clareza, no texto "A influência 

dos cometas", em que, uma vez mais, os argumentos da astrologia judiciária são 

contrariados, as suas coincidências desmontadas: 

"Quanto a nós os efeitos dos cometas serão superiores aos dos planetas 

nisto: que eles nos farão melhor conhecer os espaços celestes, abrirão um 

novo e vasto campo ao génio, avançarão as ciências e fornecerão 

sublimes imagens à poesia". 253 

É pela poesia, uma das vias mais eloquentes para celebrar o fascínio do 

firmamento, que se recuperam os louvores antigos de um "Hino ao Sol", nas 

páginas da Biblioteca Familiar e Recreativa, mensário fundado em 1835, ao 

serviço da instrução e recreio e "oferecido à mocidade portuguesa". 254 Herschel 

e Newton acompanham Galileu nos louvores românticos do anónimo poeta, que 

canta as "espantosas verdades que a intolerância premiou com ferros". As leis do 

"filósofo inglês" e as "atractivas forças das massas enormes nas elípticas órbitas" 

são outros demonstrações dos erros gerados pela ignorância", tónica redundante 

nesta série de intervenções jornalísticas. Assiste-se, aliás, neste período, a 

repetidos exemplos de reabilitação da figura de Galileu, numa espécie de 

"julgamento popular" das antigas mundividências e dos atavismos com que se 

confrontou o mítico sábio de Pisa. 255 

De igual modo, também Newton se populariza neste "frentismo" contra o 

erro, numa espécie de integração colectiva no tecido cultural básico português, de 

certo modo expressão de algum deferimento - além da repulsa, como vimos -

dos contributos do mestre inglês. Num texto sobre a filosofia de Newton, o jornal 

explica o enunciado essencial da lei da atracção que rege os corpos celestes, 

citando as questões deixadas em suspenso pelo matemático quanto à fonte desse 

252 Ibidem. 
253 Ibidem, n° 24, 13 de Junho, 1840, p. 192. 

Biblioteca Familiar e Recreativa oferecida à Mocidade Portuguesa. Lisboa, Imprensa 
Nevesiana, n° 22, vol. VIII, 1841, pp. 258-9. 
255 Ibidem, n° 29, vol. VII, 1839, pp. 343-6. 
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poder inter-coactivo e que "obra na razão inversa dos quadrados das distâncias ao 

centro do movimento e na razão das massas". De resto, esse poder, que "nasce no 

centro do Sol e dos planetas" não é, para o jornal "um princípio mecânico", 

abrindo o pretexto para as dúvidas sobre a verdadeira essência da gravitação, na 

linha das perplexidades que "todos os bons físicos reconhecem". Princípio 

primordial ou propriedade da matéria, para a Biblioteca "é mais filosófico 

ignorar a causa de um facto, do que imaginar turbilhões, correntes e fluídos para 

o explicar". Daí que se preceba que, numa ode à "Existência de Deus", o 

peridódico proclame a submissão do Mundo a um Supremo Numen, contra o 

"ímpio" Epicuro e o "brutal Espinosa", enfim, um "Deus potente e sábio que 

"enche a extensão e existe além do espaço".257 

Empreendimento de uma ambição similar à de O Panorama foi a Revista 

Universal Lisbonense, fundada em 1841. Se, na primeira, brilhava Herculano, 

nesta outra avulta o seu principal redactor, António Feliciano de Castilho. Ambos 

os periódicos se identificam, sem desvantagem, "com o que de melhor se fazia 

em termos europeus".258 O elenco de colaboradores desta publicação semanal 

abria com o próprio Herculano num séquito de retumbantes nomes da cultura do 

romantismo: Almeida Garrett, Cunha Rivara, Mendes Leal, Rebelo da Silva, 

entre outros, fechando com Silvestre Pinheiro Ferreira. 259 Semelhante 

representação corrobora inteiramente as indicações expendidas por Maria de 

Fátima Nunes sobre a visibilidade das elites dirigentes neste programa 

divulgativo da Ciência. Essa difusão da "ciência popular", de um saber 

256 Ibidem, n° 19, 2a série, vol. II, 1844, pp. 214-5. 
257 Ibidem, n° 2, 2a série, vol. II, 1844, pp. 20-1. 

TENGARRINHA, José, ob. cit., p. 175. Poderemos equivaler os dois títulos portugueses a um 
dos periódicos de maior sucesso e exigência na área do publicismo científico-divulgativo, em 
França, a partir de meados do século XIX: L'Année Scientifique et Industrielle, dirigido por 
Louis Figuier, que se propunha fazer "a exposição anual dos trabalhos científicos, das invenções 
e das principais aplicações da ciência à indústria e às artes, que têm atraído as atenções públicas, 
em França e no estrangeiro". Cf. Ob. cit., Paris, Librairie de L. Hachette et Cie. 1857. 

A participação, activa, ou simbólica, de figuras públicas, como procuradores, governadores 
civis de Viana do Castelo ou de Angra do Heróismo, o consul dos Estados Unidos no Porto, e 
de militares, sobretudo do ramo de Engenharia e da Marinha, conferiam ao semanário uma aura 
de acrescida autoridade social. 
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enciclopédico, que atende aos progressos da astronomia e reproduz as novas 

imagens do cosmos, conjuga-se com os grandes vectores do inconsciente 

romântico, a força ilimitada do seu imaginário, das suas utopias. 

A observação do cometa de Março de 1843 foi pretexto para algumas notas 

descritivas do "sobressalto" que "o monstruoso viajante despertou em todas as 

Espanhas", Lisboa incluída, e do afã, entretanto registado, nos observatórios da 

Escola Politécnica e dos Inglesinhos. Assinados pelo "hábil matemático, nosso 

colaborador, Sr. Franzini", irão sair em edições sequentes novas "Reflexões 

sobre os cometas", em que informa dos imemoriais temores e imagens 

arquetípicas que a "aparição" celeste inspirou na população da capital: 

"Já podemos respirar. Passou a agoirada terça-feira, em que era voz 

pública ter de se acabar o mundo; profecia que o povo autorizava, nada 

menos do que atribuindo-a ao ilustre matemático, lente na Academia 

Politécnica, o Sr. Folque. A meia-noite, afirmava-se que se via no céu 

afigura de um homem ajoelhado diante de um crucifixo muito 
J/Ç? 

resplandecente ". 

Marino Miguel Franzini (1779-1861) procede a um longo inventário das 

passagens dos principais cometas, Halley incluído, detalhando os cálculos, então 

efectuados por astrónomos de renome (Laplace, Arago, e outros), propondo 

comparações com a grandeza e distâncias dos corpos celestes, com as quais a 

"imaginação se assombra à vista de tão espantosos prodígios". Supõe esses 

260 NUNES, Maria de Fátima, ob. cit., p. 321. 
261 Revista Universal Lisbonense. Jornal dos Interesses Físicos, Morais e Literários, 
colaborado por muitos sábios e literatos e redigido por António Feliciano de Castilho. Lisboa, 
Imprensa Nacional, série III, 16 de Março, 1843, tomo II, p. 332. Um exórdio desmistificador 
dos medos e preconceitos em torno do cometa antecede os dados da localização, evolução e 
magnitude do corpo celeste no dia 8 de Março. 
262 Ibidem, 23 de Março, 1843, pp. 342. Marini Miguel Franzini foi sócio da Academia Real das 
Ciências, comendador de diversas ordens e fazia parte do Conselho de Sua Majestade, além de 
ter sido deputado às Cortes Constituintes (1821-37), Ministro da Fazenda (1847) e Par do 
Reino. Desempenhou ainda as funções de Director do Arquivo Militar e escreveu vários 
relatórios de observações meteorológicas, além da Relação da viagem aerostática feita em 
Lisboa no dia 14 de março de 1819 por Eugénio Robertson, mencionada no Capítulo 4, supra. 
263 Ibidem. O matemático Filipe Folque fazia também parte do corpo de colaboradores da 
Revista e, no caso do cometa desse ano, seguramente a fonte de informação dos resultados das 
observações astronómicas na Escola Politécnica. 
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"misteriosos astros emigrando para algum dos inumeráveis impérios de que se 

acha povoado o espçao infinito", capturado por algum sol resplandencente. 

"Podemos conjecturar, com a maior probabilidade, que cada um deles 

será ornado com um cortejo de mundos correspondentes ao nosso. Que 

diremos, pois, a respeito do espaço que nos separa das estrelas, e de que até ao 

presente só se pode fixar o seu valor mínimo?". 264 

As rubricas de Ciências Naturais permanecem fiéis nas colunas da Revista, 

sendo de destacar, em 1846, uma exaustiva recensão de Marino Franzini da obra 

Cosmos, de Alexandre Humboldt, uma das mais ambiciosas sistematizações do 

"sistema do universo" produzidas no século XIX. Dele, o nosso matemático 

recolhe múltiplas imagens de infinitude do cosmos: 

"O Barão de Humboldt adopta as opiniões de Hershel, considerando o 

nosso sistema solar como parte integrante da misteriosa mutidão de 

estrelas que, aos milhões, parecem envolvidas na via-láctea; mas este 

mesmo inumerável grupo de estrelas não é na realidade senão uma 

grande nebulosa colocada no firmamento, das quais existem milhares de 

outras dispersas pelo espaço infinito, e que todas nos pareceriam grandes 

vias-lácteas se estivéssemos mais próximas a algumas delas". 26S 

A nova veneração profana pelo cosmos, despontada com as novas ciências 

naturais, não inibe o sentimento religioso arcaico, atónito pela infinitude da 

Criação, coexistente com esse novo afloramento informativo na cultura 

portuguesa. Num outro espécime da época, o Museu Pitoresco, de 1842, propõe 

aos leitores, na sua "Geografia Astronómica", um exercício de humildade 

Ibidem, 30 de Março, 1843, p. 343-4. Franzini utiliza fatalmente, como referência, o projéctil 
de artilharia para reflectir as incomensuráveis distâncias entre os corpos celestes e o tempo que 
tal engenho - o de maior velocidade à época - demoraria a atingir a Lua, por exemplo. 

Ibidem, n° 31, 22 de Janeiro, 1846, pp. 366. Nos anos sequentes, a Revista Universal 
Lisbonense manter-se-á atenta aos fenómenos celestes, sobretudo com as manifestações 
cometárias, sinal do seu impacte junto das populações, abrindo largos espaços às inovações 
mecânicas e hidráulicas, e aos esforços contínuos de aperfeiçoamento na direcção dos balões e 
aeróstatos. 
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cósmica, em torno "da Terra e das suas relações com o sistema planetário". 

Extasiado com o "espectáculo sublime que oferece a abóbada celeste semeada de 

inúmeros astros luminosos", o periódico interroga-se sobre a natureza, 

movimentos e relações desses corpos e globos, fornecendo o essencial do 

vocabulário astronómico, remetendo para os nomes mais sonantes algumas das 

definições usadas. Importa dizer aos leitores que "o nosso globo está sujeito às 

mesmas leis e às mesmas condições da sua existência que o Autor da natureza 

impôs a todos os corpos celestes, colocados bem longe deste no espaço infinito", 

Sejam eles estrelas, planetas ou cometas errantes. Os números do texto, 

fornecidos pelo "grande Herschel", traduzem esse espanto: 

"Que imensidade! Porém, que fraca ideia tem o vulgo, que somente é 

levado por aparências, do universo e do poder do seu Criador! Está 

provado que estas estrelas formam o centro de outros tantos sistemas 

planetários, como o nosso". 

5. 11. 2. "O braço Omnipotente nos abismos do infinito": a nova 

apologética na Revista Académica 

Até aqui, o leque dos periódicos de difusão dos conhecimentos úteis assume 

que o seu campo de leitura é o dos estractos alfabetizados menos cultos. A 

entrada na cena jornalística da Revista Académica, editada em Coimbra, a partir 

de 1845, vai alterar sensivelmente o espectro leitor e dos conteúdos publicados. 

Por si só, o facto de se caracterizar como Jornal literário e científico sugere uma 

mudança estratégica no escopo textual e dos alvos a atingir. Inicialmente 

quinzenal, o título é desde logo apresentado como "uma publicação feita por 

meio de uma sociedade de mancebos, espontaneamente e especialmente criada 

para esse fim". Ao seu seu corpo redactorial pertencem, entre outros, Gomes de 

266 Museu Pitoresco. Jornal de Instrução e Recreio que à Ilustre e ínclita Nação Portuguesa 
oferecem A. T. da Fonseca e C. Lisboa, Impressão de Galhardo e Irmãos, vol. I, n°s 1 a 16, 
1842. 
261 Ibidem, pp. 18-19. 
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Amorim, Alexandre Herculano e José Macedo Pinto, futuro médico e fundador 

do respeitável Instituto de Coimbra. 268 

Percebe-se que o alcance do quinzenário coimbrão visa um pouco mais 

além dos objectivos traçados pela primeira imprensa instrutiva e popular. O 

fulgor e o inconformismo da redacção jovem universitária conduz o título para 

abordagens que enfrentavam os confrontos maiores entre a ciência e a religião, à 

medida que nos aproximamos do meio-século XIX. O Génesis e a Geologia são à 

época os poios opostos dessa conflitualidade, que vai ser tratada, ao longo de 

vários números da revista, num longo ensaio intitulado "A Religião Cristã e a 

Filosofia", assinado por G. de A., ou seja, Francisco Gomes de Amorim (1827-

1891), a quem A. Lopes de Mendonça chamou de "poeta-operário". 269 

Contrariamente ao que se poderia esperar, o texto almeja harmonizar as 

revelações da geologia planetária com a narrativa criacionista bíblica. 

Gomes de Amorim enfrenta, resoluto, o repto do cientismo emergente e 

revela-nos as suas leituras que passam, obrigatoriamente, por Herschel e Laplace, 

mas também por Arago e Lagrange, ao lado de comentadores bíblicos que, em 

Revista Académica. Jornal literário e Científico. Coimbra, Imprensa de E. Trovão, vol. I, n° 
1, 15 de Março, 1845. José Macedo Pinto assina a rubrica "Revista Científica", onde insere 
textos sobre experiências de magnetismo animal feitas em Coimbra, e onde actualiza 
informações e trabalhos dos mestres da Universidade. Aliás, este grupo estudantil gozou da 
colaboração do Instituto Dramático de Coimbra, designação inicial da nobre instituição 
conimbricense, a quem disponibilizavam oito páginas por cada edição. Depois de 1845, a 
revista aparece apenas com o número de série, sem referir o ano. 

Cf. Memórias da Literatura Contemporânea. Lisboa, 1855, p. 312, apud SÁ, Victor de, A 
Crise do Liberalismo e as primeiras manifestações das ideais socialistas em Portugal. Lisboa, 
Seara Nova, 1969, p. 311. A Revista Académica inscreve-se na vaga do jornalismo literário 
animado pelo fervor da renovação social, que a revolução de Fevereiro de 1848 proclamara em 
França, e que contaminou sectores da juventude romântica, particularmente em Coimbra. 
Francisco Gomes de Amorim foi sócio correspondente da Academia Real das Ciências (1858) e 
membro de várias sociedades literárias, nacionais e estrangeiras. Descendente de uma família de 
modestos agricultores, de A-ver-o-Mar, viajou para o Brasil onde aprendeu a 1er e a escrever, 
tendo vivido no Pará e reconhecido o curso do Amazonas. Correspondendo a um apelo do seu 
amigo Almeida Garret regressou a Portugal, integrando o círculo de amigos de Herculano, 
Rebelo do Silva e Gomes Leal que lhe abriu a participação em inúmeros jornais e revistas da 
época. A sua colaboração na Revista Académica pode ser entendida como uma manifestação do 
idealismo literário na frente unida insurreccional, sequente ao movimento da Patuleia. Gomes de 
Amorim louvara Garibaldi e, nessa medida, coincidia com os anseios de renovação social de 
que a revolução de Fevereiro de 1848, em França, iria ser intérprete. Cf. CARVALHO, José 
Martins de, Apontamentos para a história contemporânea. Coimbra, 1868, p. 196, apud SÁ, 
Victor de, ob. cit., p. 310; Para a biografia do publicista cf. SILVA, Inocêncio da, ob. cit., tomo 
II, pp. 385-6; CARVALHO, Costa, Aprendiz de selvagem. Porto, Campo das Letras, 2001. 
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latim, explicam o criacionismo exposto no texto da vulgata. O autor começa por 

discordar das bases em que Laplace formula o seus modelo de formação do 

sistema solar, contestando que "se cada um dos planetas se formasse dos anéis 

equatoriais da massa solar e planetária ainda confundida, as órbitas de todos eles 

seriam paralelas".270 

A recriação cosmogónica leva o autor às convulsões primeiras do universo: 

"a matéria que se espraiava pelo universo, o espaço que pairava no espaço, o 

espaço que se confunde com a eternidade, a eternidade que se perdia no mistério 

e o universo que repousava na dextra do Criador". Fala de "toda essa massa 

universal prenhe de mundos", da lei da atracção que "começava a exercitar o seu 

poder na matéria dispersa, comprimia os átomos com mais força que uma cinta 

de ferro, talhava moléculas, amoldava globos, distribuia mundos". 

Confessa Gomes de Amorim ter 

"abraçado nesta exposição cosmogónica a elevada ideia de Hershel - a 

Terra, todo o nosso sistema planetário no meio da grande nebulosa, que 

chamamos Via Láctea, como uns poucos grãos de areia no meio de uma 

praia imensa ! - E este o nosso universo; dele só falaremos. E quantos 

universos como este, invisíveis para o homem estarão derramados pela 

infinidade do espaço ?!". 271 

Não se tolhe por aqui a imaginação de Amorim, que segue a sua narrativa 

cosmogónica, planeta a planeta, passando pelo Sol, esse "oceano de fogo", mas 

"nem por isso rejeitando a hipótese que supõe sólido e opaco o seu núcleo". 

O imemorável advento do espírito e da inteligência no homem, vão permiti-

lo "empunhar o ceptro da Filosofia" com que passa a tocar "as órbitas longínquas 

dos planetas". Autorizado a divagar, 

"ele bem quis estender o ceptro da Filosofia até esses sóis imensos, à roda 

dos quais adivinhava inumeráveis planetas, inumeráveis mundos, todos 

povoados por seres extraordinários, com os quais anelava além do túmulo 

Revista Académica, n° 3, 15 de Abril, 1845, p. 37. 
1 Ibidem, p. 36, nota ****. 
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por uma via mística e universal, por uma comunhão íntima, no seio da 

Divindade. E o espírito do homem voava com o pensamento de globo em 

globo, de mundo em mundo, de universo em universo; mas, quanto mais 

alongava os seus voos, mais distante avistava a sombra do braço 

omnipotente, que de imensidade em imensidade, levava a rastos para os 

abismos do infinito todos esses globos, todos esses mundos, esses 

universos todos". 272 

Não admira, pois, que a síntese de Gomes de Amorim vá no sentido da 

"completa concordância entre a narração de Moisés e o que a Geologia nos 

revela quanto à criação dos corpos sublunares", apostando em supostas 

divergências etimológicas em palavras-chave do relato mosaico. Num quadro 

sinóptico, o autor apresenta, lado a lado, as correspondentes etapas dos seis dias 

da Criação, convicto de que "a Geologia, longe de ser como se pensou no século 

passado, uma alavanca destinada a desmoronar a Igreja cristã, é um dos seus 

baluartes de defesa". Certamente que a crítica é endossada aos materialistas, 

liderados por Diderot, que haviam feito do Sistema da Natureza, de Maupertuis 

(publicado sob o pseudónimo de "Mirabeau"), a sua bíblia da evolução orgânica 

do universo. Bergier refutou-a, indicando o caminho às fileiras da apologética 

católica desde o último terço do século XVIII. 274 

Na sua síntese, Gomes de Amorim chega à solução que preconiza, ao 

compromisso clássico que nos reenvia para o tradicional inesgotável filão da 

fisio-teologia, de Teodoro de Almeida a Ribeiro dos Santos. Restabelece-se a 

"velha ordem" do universo, agora nesta variante da imprensa didáctica periódica, 

interventiva e orientada por e para sectores laicos católicos, mais disponíveis e 

dotados para prosseguir futuros combates. A função da "ciência moderna" é 

272 Ibidem, n° 8, 1 de Julho, 1845, p. 115. 
O mesmo tom de convergência entre o universo criado e o Criador marca a leitura de uma 

texto sobre "Astronomia", assinado por L. Albano, encetando uma série de abordagens quer 
prometem actualizar os passos da construção daquela disciplina, como ciência, "do talento 
insigne de Laplace à grande obra de Newton". Ibidem, n° 16, 15 de Setembro, 1845, pp. 245-7. 

BERGEER, Nicolas-Sylvestre, Examen du Matérialisme ou Réfutation du Système de la 
Nature. Paris, Chez Humblot Libarire, 1771; MONOD, Albert, De Pascal a Chateaubriand, les 
Défenseurs Français du Christianisme, 1670-1820. Geneve, Slatkine Reprints, 1970. 
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interpelada, por exemplo, no periódico A Ilustração, Jornal Universal, em 1846, 

quando distingue entre "a teologia natural dos antigos e a dos modernos", 

relativamente à Criação. No essencial, discute a velha questão das causas 

primeiras e segundas, debatida por diversos autores ao longo deste ensaio: 

"Pretender que a matéria foi primitivamente dotada dessas propriedades 

(leis constitutivas ou primárias do Universo) por uma operação directa da 

Divindade, e de que delas se geraram necessariamente todos os outros 

fenómenos, sem intervenção do influxo divino é ter uma ideia bem 

mesquinha do Criador". 27S 

Em 1848, inicia o seu trajecto a Revista Popular, um semanário de 

"literatura e indústria" que, ao longo de várias edições, irá oferecer ao público 

ledor português, em largos excertos, as primícias do monumental tratado de 

Humboldt - Cosmos ou ensaio de uma descrição física do mundo - editado na 

Alemanha em 1845, e de cuja recensão, recorde-se, se havia ocupado Marino 

Franzini, na Revista Universal Lisbonense, de 1846. 276 

Um completo mapa do sistema solar, que inclui os satélites dos planetas, 

assinala a crescente utilização de gravuras como elemento didáctico nos textos de 

divulgação astronómica da Revista Popular. Os principais cometas observados 

na primeira metade do século XIX são também alvo de curiosas reproduções 

xilográficas que animam os textos do Cosmos.277 

As ciência naturais situam-se no eixo de intervenção prioritária da 

"instrução popular", uma rubrica que se empenha em minimizar as desmesuras 

aparentes do nosso mundo: 

/ / 5 Lisboa, vol. I, N° 12, Março, 1846, p. 199. 
Revista Popular. Semanário de Literatura e Indústria. Lisboa, Imprensa Nacional, vol. I, 

1849. O trabalho de Humboldt começa a ser editado no n° 32, relativo a 1848, informando-se os 
leitores que o mesmo "abrange as várias disciplinas físicas e liga entre si todos os fenómenos 
naturais conhecidos". Cf. Ob. cit., p. 250. 

7 Os editores da Revista Popular salientam o impacto da imagem, ao referirem, abaixo do 
título, que o volume é "ornado de 115 gravuras originais em madeira,executadas por artistas 
nacionais". Outras imagens do mesmo tipo irão representar diferentes protótipos de aeróstatos, 
em abordagens da revista aos esforços aeronáuticos mais recentes e à angustiante questão 
essencial dessa nova fonte de sonhos e utopias extra-atmosféricas: "será impossível a direcção 
dos balões?" Cf. Ibidem, n° 46, vol. IV, Novembro 1851. 
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"a terra que vos parece tamanha é apenas uma pequena massa que gira 

em torno do sol, no meio do espaço sem fim, em que se move o sistema 

imenso do universo. As estrelas que admirais no firmamento parecem-vos 

bem pequenas, não é assim? Parecem pontos a luzir no céu. Enganais-

vos, são grandes; tão grandes como o sol, talvez maiores".278 

Da velocidade da luz à distância e diâmetro das estrelas, os números vão 

desfilando como argumentos letais para o geo-antropocentrismo humano. O 

semanário compara o infinitamente pequeno e o infinitamente grande para aludir 

aos universos invisíveis, despercebidos aos nossos olhares. "Povoações inteiras 

de animais que vivem, se reproduzem e morrem sem que tenhas consciência de 

que existiram". Esta convergência exemplar entre o microscópio e o telescópio 

cujo aperfeiçoamento técnico introduz o leitor, por fim, a outras populações 

orgânicas, favorecendo imagens de outros viventes. 279 Torna-se patente uma 

pedagogia de desconstrução das perspectivas humanas sobre o cosmos, 

descentrando-as e sujeitando-as a um novo plano de observação horizontal, a um 

denominador comum que integra toda a realidade. 

Expoente desse esforço de minimização da nossa condição superior é esse 

outro texto, intitulado "Nulidade do globo terrestre em relação a outros objectos 

da criação", que reduz o nosso planeta à expressão de "ponto imperceptível no 

espaço", apoiada em "provas matemáticas". 280 Ao contrário de muitos dos 

apontamentos cosmológicos e astronómicos editados nos periódicos divulgativos 

da época, este trabalho é assinado por João Félix Pereira (1822 - último quartel 

do séc. XIX), lente de Geografia no Liceu Nacional de Lisboa.281 

im Ibidem, n° 16, 1848, p. 122. 
Recorde-se que, em finais da década de 1820, ocorreu uma autêntica revolução tecnológica 

com a descoberta das novas lentes microscópicas acromáticas, que corrigiram aberrações e 
outras distorções na visão microscópica. Cf. LECOURT, Dominique (dir.), Dictionaire 
d'histoire et philosophie des sciences, p. 154. 
280 Revista Popular, n° 31, vol. 2, 1949, pp. 243-4. 

O autor além de geógrafo obtivera formação superior em Medicina, Engenharia Civil e 
Agronomia. Escreveu numerosos textos para o ensino primário e secundário e colaborou em 
diversas publicações periódicas, sendo longa a sua bibliografia de traduções científicas de várias 
disciplinas. Cf. SILVA, Inocêncio da, ob. cit., tomo III, p. 326. 
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A demonstração das paralaxes dos corpos celestes, das consequentes ilusões 

da nossa percepção, orienta-se no sentido do reducionismo do lugar humano no 

cosmos. E o geógrafo avisa: 

"Pode ser que todos os dias estejamos vendo estrelas que já se achem fora 

do alcance do nosso órgão visual; e se a criação do universo não tem, 

como cremos, longa data, provavelmente existem estrelas cuja luz ainda 

não chegou a nós!" 282 

Tudo por culpa das "pasmosas distâncias", das "assombrosas massas", das 

"espantosas velocidades" capazes de "fazer desvairar a nossa inteligência", 

levando a que "a imaginação humana se perca na sua contemplação". Esmagador 

nas suas conclusões, João Félix Pereira desmonta o antropocentrismo até ao 

último dos seus alentos: 

"Desta arte, a habitação do homem, na Terra, que à primeira vista nos 

parecia ser um dos objectos principais das atenções do seu Criador, está 

matematicamente reduzida ao estado de completa nulidade, quando 

comparada com outros objectos da criação. E o homem, esse ente que se 

ensoberbecia com a ideia de que o brilhante espectáculo dos céus havia 

sido criado para ele só o contemplar, como é-de alimentar ainda em seu 

peito o menor sentimento de orgulho, à vista de tão irrefragáveis 

verdades?"283 

Se, no caso da Revista Académica ou da Ilustração, se esboçam algumas 

das controvérsias da década de 70 entre o positivismo científico e a religião, 

outros periódicos da conjuntura são menos ambiciosos e mais pragmáticos. A seu 

modo, deixam transparecer, inclusive, algumas das novas tendências que afloram 

no tecido social português. Por exemplo, na Introdução aos objectivos de O 

Industriador, de 1849, surge a disponibilidade, muito claramente expressa, de 

Revista Popular, ibidem. 
283 Ibidem, p. 244. 
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tornar os seus conteúdos "úteis aos operários de todas as classes", fornecendo-

lhes o que de melhor se publicava sobre "os descobrimentos e aperfeiçoamentos 

de todos os ramos da indústria agrícola e manufactura".284 

Juntamente com as demonstrações práticas e teóricas das várias artes, que se 

pretendia fossem "percebidos por todas as inteligências", o jornal insere uma 

"Introdução às Ciências", que fala da "extensão material do mundo", da 

esfericidade da terra, provada com um singelo desenho, e progredindo para o 

espaço exterior, numa estratégia assumida de consciencializar o leitor do 

relativismo do seu mundo natal perante os restantes planetas e do seu lugar no 

universo local. Um razoável léxico astronómico fornece aos leitores a 

nomenclatura básica do céu, das estrelas binárias às constelações, das galáxias 

aos cometas. As escalas de tempo e distância são um dos recursos mais usados 

nesta didáctica: 

"Se houvesse uma estrada da terra ao sol, e um homem tivesse que ir a 

cavalo por aquela estrada, e caminhasse à razão de uma milha por 

minuto, o que seria a velocidade do mais ligeiro cavalo que se tem 

conhecido, seriam necessários cento e oitenta anos, ou duas vezes vezes o 

mais longo espaço da vida para fazer a jornada". 28s 

E o que poderá reservar essa imensa porção do universo além do nosso 

sistema solar? O jornal não duvida do seu potencial biológico: 

"Cada pequena estrela que vemos brilhando no firmamento é um sol 

como o nosso, e supõe-se cercado também com um sistema igual de 

planetas que, como a terra em que habitamos, são a residência de 

criaturas animadas. " 286 

O Industríador. Jornal Prático de Ciências, Artes Mecânicas e Agricultura. Lisboa, 
Imprensa Nacional, vol. I, 1849. "Para que os operários possam conhecer os mais necessários 
princípios científicos e possam entender, executar e seguir os progressos das artes e aperfeiçoá-
los", o jornal propõe-se usar termos "equivalentes na linguagem conhecida das classes 
operárias, a fim de sermos percebidos de todas as inteligências". Cf. "Introdução", ob. cit.. 
285 Ibidem, p. 278. 

Ibidem. 
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A afirmação da pluralidade dos mundos e da sua habitação por "criaturas 

animadas", mesmo eventualmente não-antropomórficas, apresenta-se como algo 

praticamente unânime no conjunto dos títulos da imprensa popular de difusão de 

conhecimentos, até ao dobrar do século XIX. 

Traduzindo originais, reproduzindo estampas, noticiando novos livros, a 

vulgarização e instrução públicas dos periódicos revelou-se um elemento 

coadjuvante de primeira importância na alfabetização científica das novas 

camadas leitoras. No seu arrolamento, surpreende-nos a combativa militância a 

favor de uma nova inteligibilidade do mundo, de que resulta, no final, um quadro 

contrastante com um dos mandamentos mais sensíveis do liberalismo romântico: 

o domínio humano sobre a natureza, logo, sobre o "sistema do mundo", pelo 

acento tónico no primado do indivíduo, pela submissão de toda a realidade à 

visão do humana. Também parece evidente que esta vaga publicista corresponde 

a um primeiro olhar profano, protagonizada pela cultura urbana, sobre o 

firmamento. O Céu abre-se aos céus, embora não tenha cessado de se afirmar. O 

contencioso ciência-religião reactivar-se-á nas décadas sequentes, com a irrupção 

dos positivistas e evolucionistas portugueses nas academias. Depois da Religião, 

como fundamento e finalidade da contemplação celeste, emerge o sentimento 

"religioso" que só a observação do infinito pode suscitar. 

Neste particular, as lições da pedagogia jornalística da "ciência popular" 

ajudaram a cavar um fosso entre os princípios e os resultados dessa 

demonstração: múltiplos são os exemplos de uma veemente rejeição de qualquer 

exclusivismo ou superioridade da espécie humana sobre os demais elos que 

compõem o cosmos, a realidade. Esta, certamente, a grande e principal aquisição 

que os textos seleccionados exuberantemente patenteiam. 

Se, no plano antropológico, resulta desta campanha de instrução pública 

uma banalização do nosso estatuto, não restarão dúvidas de que os sonhos, 

suscitados pela abertura das consciências ao espaço celeste, acabam por revelar-

se os parceiros adequados para canalizar esse irrefreável desejo de utopia que 

percorre o inconsciente colectivo do português alfabetizado. 
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5. 12. O "plano geral do Universo" de Jerónimo Barbosa: as 

estrelas e os cometas habitados 

"Respeitável humanista e insigne filólogo" da língua portuguesa, assim é 

cognominado por Inocêncio da Silva o autor de Mundo Alegórico, uma obra 

póstuma saída da prensa, em 1855, e da pena do presbítero secular Jerónimo 

Soares Barbosa (1737-1816), docente exímio em Retórica e Eloquência. 287 Este 

trabalho remete para uma corrente remanescente, a da concepção astro-teológica 

do universo e do homem, no espelhamento homológico entre as escalas humana e 

cósmica. Na eminência do paradigma científico-naturalista e positivista, em 

ascensão, este Mundo Alegórico ressoa a uma reversão, uma viagem ao tempo 

mental de um Frei Teoboldo de Jesus Maria, João Cardoso da Costa ou 

Bernardino de Santa Maria. Na verdade, se as primeiras páginas nos encaminham 

para uma integração de novos conteúdos científicos, servidos por uma linguagem 

que perde em simbolismo o que ganha em rigor matemático, a dada altura esse 

corpo de conhecimentos como que se desvenece e reverte em favor de um 

modelo peripatético do cosmos.288 

Na dúvida quanto ao contexto temporal da sua produção, decidimos inclui-

la na sequência que a sua edição autoriza, assentes no critério do momento em 

que a obra se oferece ao público e não no do seu esboço, embora se admita que 

ela tenha sido redigida até 1816, data da morte do autor. Por outro lado, o seu 

relativo anacronismo, face aos desenvolvimentos que temos vindo a traçar, é por 

BARBOSA, Jerónimo Soares, Mundo Alegórico ou o Plano da Religião Cristã representado 
no plano da Universo, dedicada ao Clero da Nação Portuguesa. Obra póstuma. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1855. Formado em Cânones pela Universidade de Coimbra, o autor 
ensinou Retórica e Poética no Colégio das Artes daquela cidade. Nomeado sócio correspondente 
da Academia Real das Ciências de Lisboa, em 1789 foi encarregado de promover as edições dos 
autores clássicos para uso escolar, sendo nomeado visitador das escolas públicas. Da sua 
bibliografia constam diversas obras dedicadas às primeiras letras traduções de Quintiliano e 
Horácio, bem como uma muito louvada Gramática filosófica da língua portuguesa, editada em 
1822. Cirne do Amaral diz que Barbosa "condenava o método de soletração antiga e propunha a 
sua substituição por outro mais moderno". Cf. Resumo de História da Pedagogia. Porto, 
Livraria Universal, 1881, p. 81. A edição do Mundo Alegórico referida por Inocêncio da Silva é 
a de 1857-1859 e o título acrescenta a informação: publicada sob a protecção do exmo sr. 
Cardeal Patriarca e dos exmos srs. Bispos e arcebispos. Cf. Dicionário Bibliográfico 
Português, tomo III, pp. 277-9. 
288 Cf. capítulos 2 e 3, supra. 
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si só elucidativo de uma sobreposição de representações de mundos, quando não 

de uma estratégia, já falada, a pretexto de uma reacção metafísica face às 
980 

reivindicações racionalistas. 
As finalidades da obra e o seu escopo inscrevem-se, pois, na matriz de uma 

apologética clássica que vê nas obras de Deus e nas suas maravilhas o documento 

da Sua existência. Da percepção visual do Universo o crente é conduzido, "suave 

e sensivelmente, à contemplação os mistérios e verdades de outra ordem, a que 

não podemos chegar senão por estes degraus". 29° 

Para Jerónimo Barbosa, o plano da Religião cristã deverá coincidir com o 

formalizado no plano geral do Universo. Os textos vetero-testamentários, do 

Génesis aos Salmos, juntam-se aos quatro evangelistas para suportar toda a 

retórica que lhe subjaz, rareando assim, por dispensáveis, referências e 

contributos de natureza científica, ao contrário da conspícua rede de leituras de 

Luís Campos, por exemplo. Adoptando a alegoria do "espelho", ou uma escala 

idêntica à função das mónadas de Leibniz e de Silvestre Pinheiro Ferreira, o 

filólogo considera que 

"o corpo humano é um pequeno mundo, que contém em si todos os 

corpos do Universo e que Deus fabricou assim de propósito para representar 

aquele e no meio dele lhe servir de templo". 291 

O universo é um "teatro imenso" composto de três grandes partes: a 

primeira, de todos os Céus que estão fora do nosso; a segunda, do nosso Céu, 

composto de uma estrela e 16 planetas e a terceira do nosso planeta ou terra que 

habitamos".292 Logo, o autor não duvida que 

De acordo com Inocêncio da Silva, a iniciativa de edição, tardia, de alguns dos manuscritos 
de Jerónimo Barbosa, coube a Olímpio Nicolau Rui Fernandes, administrador da Imprensa da 
Universidade de Coimbra, que os adquirira, após a morte do autor, "no intuito de os publicar a 
expensas suas, persusadido que nisso fazia um bom serviço às letras". Ob. cit., p. 278 

Mundo Alegórico, p. 7. 
291 Ibidem, "Axioma VIT', p. 15. 
292 Ibidem, Capítulo IH, p. 78. 
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"Estes Céus dos Céus estão semeados de infinitos corpos luminosos a que 

chamamos estrelas. Mas estas não são outra coisa senão outros tantos 

sóis; e a discorrermos por analogia com o nosso mundo é muito provável 

que cada um destes sóis seja, como o nosso, o centro de outros tantos 

sistemas planetários, ou mundos semelhantes ao nosso e que em redor de 

cada estrela girem planetas de diferentes órbitas como giram ao redor da 
293 

nossa. 

Difícil exigir melhor para o início do século XIX: tamanha disponibilidade 

e abertura para um universo que Barbosa define como "um espaço imenso, onde 

não há deserto", ou seja, confessa que "a nossa imaginação sente tanta 

dificuldade em lhe dar limites como em lhos não dar". E se tendemos a imaginar 

esse universo com forma circular, o autor não o dá como certo, propondo que "os 

imensos espaços em que giram os mundos podem ser quadrados ou de outra 

qualquer figura".294 

O filólogo avança com a hipótese de interdependência entre os diferentes 

corpos celestes do universo e da cadeia efeitos que uma anomalia específica, 

localizada, pode vir a desencadear na organização do todo. Uma antecipada 

teoria do caos à escala cósmica que sugere, não apenas "a dependência uns dos 

outros para a sua subsistência mútua", mas igualmente a suspeita de que 

"qualquer desordem, que houvesse em qualquer dos outros mundos, traria 

-yj Ibidem. 
294 Ibidem, p. 79. Não é estulta a reflexão do gramático conimbricense a respeito da 
configuração variável do "mundo", no sentido grego. Na linguagem dos símbolos o quadrado 
exprime também o universo criado - terra e céu - por oposição ao incriado e ao criador. Cf. 
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, ob. cit., pp. 165-172. A ideia de um universo perfeito 
deveria corresponder às formas mais perfeitas da geometria. Entre outras, o círculo sempre 
fascinou o espírito humano a tal ponto que, para os antigos Gregos, os abóbadas celestes 
deveriam ser perfeitamente redondas e essa perfeição deveria revelar, por si mesmo, a perfeição 
do universo. Entretanto, correntes do pensamento filosófico e cosmológico actual concedem que 
a geometria é uma expressão do universo representado por três figuras essenciais: o triângulo, o 
hexágono e o círculo. Donde, a quadratura do cículo e o número Pi constituem instrumentos 
dedutivos neste domínio especulativo-simbólico. Cf. LAROCHELLE, Armel, La grande 
unification de l'univers. Québec, Éditions Gravitation, 1994. 
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consigo a ruína de todos". Exprimindo-se deste modo, Jerónimo Barbosa 

aproxima-se do pensamento leibniziano de Silvestre Pinheiro Ferreira. 

No entanto, a coerência interna do fundo teórico do autor abastece-se de 

fontes só unânimes na aparência: se, por uma lado, Barbosa sufraga um universo 

sem limites, regulado pelos mais consensuais postulados científicos, por outro 

lado reserva uma margem de interdição à exploração desses "grandes mundos 

invisíveis para habitação eterna dos escolhidos de Deus". Ao referir-se aos Céus 

dos Céus, imagina-os "fora do alcance dos habitadores da terra", apenas 

parcialmente revelados na sua grandeza e imensidade, "a fim de O adorarem e 

não pretenderem sondar a profundidade dos seus mistérios nem tão pouco a das 

suas obras".296 Assim, deste limiar intuído pelo autor transparece, uma outra vez, 

a repetida disposição em cercear a vaidade e a jactância humanas, segundo o 

credo tão caro a Luís de Campos. 

Por isso, quando Jerónimo Barbosa presume um universo incognoscível, tal 

pode ser entendido com um duplo sentido: a noção bem assimilada de uma 

abertura ao infinito que os telescópios e o entendimento racional deram ao ser 

humano, mas também que esse espaço ilimitado, viveiro de "orbes imensos", 

assegura e mantém uma margem de mistério, inviolável pelo juízo humano e 

inapercebíveis pelos nossos sentidos. 

"Todas as estrelas estão em uma tal distância de nós que vistas pelos 

melhores telescópios parecem ainda mais pequenas do que vistas só com 

os olhos; entre elas há muitíssimas que nunca se viram nem verão, talvez, 

e algumas aparecem de repente e não se tornam mais a ver". 297 

A imagem de um universo em profundidade, rasgado pelos instrumentos 

ópticos, diverso dos modelos dos céus sucessivos concêntricos, irrompe em 

Mundo alegórico, pp. 79-80. 
296 "Porque destas (obras) vemos poucas; e muitas maiores que estas estão fora do nosso 
alcance". Recorrendo aos ensinamentos do Ecclesiastes, cap. XLHI, v. 36, o autor renova a sua 
adesão ao fundo cosmológico judaico-cristão e a manutenção de uma fronteira impossível de 
franquear pela curiosidade humana. Ibidem, p. 80. 
297 Ibidem, p. 80. 
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Barbosa quando aponta a Via Láctea como uma mancha formada por um 

"prodigioso número de estrelas". Descreve o filólogo: 

"Mais longe se descobrem com o mesmo telescópio outras manchas no 

Céu que, por ficarem em maior distância do que está a Via Láceta, não se 

podem distinguir as estrelas que as produzem". 298 

Depreende-se que o autor absorvera, afinal, o que Kant, Lambert, Herschel, 

entre outros, foram sugerindo e teorizando, desde meados do século XVIII: cem 

anos depois, a moderna astronomia estava em condições de assegurar que a Via 

Láctea era uma nebulosa entre muitas, universos-ilha constituídos por sóis, entre 

outras coisas, abrindo novas frentes de susceptibilidade no edifício doutrinal 

religioso, quanto à excelência exclusiva da humanidade terrrestre. 

Interessa reter, no quadro da edição do Mundo Alegórico e das suas 

propostas, que a controvérsia sobre a pluralidade dos mundos conhecera, poucos 

anos antes, em 1853, um dos seus momentos mais convulsivos, com a edição da 

obra Of the Plurality of Worlds: An Essay, de William Whewell, teólogo e 

filósofo em Cambridge, opositor da ideia de outras existências extra-humanas 

pela simples e límpida razão de que "as Escrituras nada diziam a esse respeito e o 

Cristianismo não ter necessitado dela, embora muitas pessoas a tenham integrado 

nas suas crenças religiosas". ' 5 Neste contexto, e ainda que atendendo aos 

desencontros temporais entre ambas as obras, entre a redacção do projecto e a 

sua publicitação, vale a pena certificar a posição de abertura de Barbosa à 

questão da pluralidade dos mundos habitados. 

A lógica silogística do autor deduz que, na medida em que cada estrela é 

um Sol como o do nosso sistema, ele deve ter um fim comum, que é o de 

"alumiar e aquentar". De outro modo, define-os como inúteis e os seus efeitos 

29S Ibidem, p. 81. 
Cf. CROWE, Michael, ob. cit., pp. 282-3. Nesse tratado, o autor enfrentava o impacto das 

observações astronómicas, nos anos de 1840, sobretudo dos novos telescópios de refracção, 
como o de Harvard, que confirmaram a estrutura e composição das nebulosas como 
concentrações incontáveis de estrelas. Whewell contrariava essa avaliação, tentando 
desvalorizá-la, afirmando acreditar que as nebulosas não passavam de "vastas massas de matéria 
gasosa ou disforme, ou de uma imensa tenuidade, difusa de maneira irregular e destituída de 
qualquer sistema de corpos em movimento". Ibidem. 
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sem finalidade. Deverá ter também corpos à roda de si, ou seja, planetas 

semelhantes aos do nosso sistema. 

"Se têm planetas que necessitem de luz e de calor, como o planeta que 

habitamos, terão habitantes, como tem o nosso, para cujas necessidades e 

usos é a luz e o calor. Por este argumento, tirado da analogia, discorrem 

muitos que todos os planetas, se os há, serão habitados à maneira do 

nosso, de viventes de estrutura tal que se compadeça do maior ou menor 

calor que os planetas hão-de experimentar, segundo a sua maior ou 

menor distância da estrela, em torno da qual descrevem as suas órbitas". 
300 

Reveja-se que o argumento das temperaturas planetárias, como parâmetro 

que valida os limites para a manifestação da vida orgânica, havia sido formulado 

pelo Conde de Buffon, em 1775, no Suplemento à sua História Natural, no que 

foi entendido como o máximo contributo do naturalista francês para o debate 

sobra a vida noutros mundos. O seu biógrafo Jacques Roger lembra que a 

definição dessas probabilidades obedeciam, forçosamente, aos padrões físico-

químicos das formas de vida terrestres que Buffon tinha por "universais" e não 

exclusivas da Terra.301 Aliás, pelo mesmo princípio se rege o oratoriano Teodoro 

de Almeida, ao discutir a plausibilidade de outros seres inteligentes no sistema 

solar, determinando-a em função da proximidade dos planetas à nossa estrela.302 

Afinal, sintomas de uma partilha de autores e de sincronismos de leituras, na 

mesma conjuntura, em que participam alguns dos nossos mentores culturais. 

Jerónimo Barbosa é peremptório quando insiste neste ponto: "não convém 

crer que o sistema do universo não tenha por fim senão um átomo, que não 

parece nada a respeito da imensidade dos Céus". Esse reducionismo da criação 

face à dimensão terrestre corresponderia a 

Mundo Alegórico, p. 81. 
Cf. ROGER, Jacques, Les sciences de la vie dans la pensée Française du XVIII siècle. Paris, 

2aed.,1971,p. 580. 
302 Cf. Capítulo 3.1., supra. 
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"atribuir vistas curtas ao Autor da natureza, julgando que ele não pôs 

todos estes pontos luminosos sobre as nossas cabeças senão para servirem 

de espectáculo aos nossos olhos. Se assim fosse, por que razão criou ele 

tantas estrelas e outras tantas que é de crer existem e nunca chegaremos 

a ver? Semelhantes opiniões, pois, são extravagantes e absurdas". 303 

Para o académico uma coisa é certa: "que todos estes Céus ou Mundos, de 

que estão semeados os imensos espaços, que nos cercam, não são uns desertos 

vastos e despovoados". Se, acaso, os seres que os seus habitantes não são 

"homens ou animais, semelhantes aos nossos", Barbosa sugere, então, que 

possam ser Espíritos Celestes e anjos da Luz, em oposição aos Espíritos do ar e 

das trevas, seguindo a tradição dos Padres da Igreja, que os refere como 

"infinitos em número", administradores de estrelas, mundos, de viventes 

presentes e passados. 

Esta simbiose entre os entes criados e a luz da Criação continuará a ser 

objecto de preocupação nas hostes católicas, em especial entre os teóricos 

ocupados com as consequências cósmicas do Pecado adâmico. Em 1839, o 

teólogo Alexandre Guiraud procurava distinguir duas fases na radiação do fiat 

lux original: uma primeira, mais abundante e etérea, senão inteiramente 

intelectual, e uma segunda mais fraca, degenerada, própria aos sentidos. A luz 

dos primeiros seres criados seria análoga à dos astros ou a destes seria da mesma 

gama dos espíritos humanos.305 Não se confundindo com o animismo ou 

vivificação espiritual dos corpos celestes, a tese representa um denodado esforço 

Mundo Alegórico, pp. 81-2. 
Ibidem, p. 82. O autor faz referência ao controverso e obscuro Dionísio, o Pseudo-

Areopagita, que nas suas Hierarquias Celestes descreve com inesgotável minúcia todo o séquito 
de entidades angélicas, as suas características e domínios de acção. Cf. The Catholic 
Encyclopedia, ob. cit., vol. V, 1909. Este retorno ao registo mítico-supranaturalista, em 
contraste com o esforço científico-naturalista, fora interpretado no decurso do xéculo XVIU por 
pensadores heterodoxos, como Swedenborg ou Bonnet, ambos criadores ou reinventores de 
complexas hierarquias angélicas ou espirituais, como vimos. As obras Arcana coelestia e 
Celestial Hierarchies recuperam a rede estrutural do cosmos do pseudo-Dionísio. Cf. CROWE, 
Michael, ob. cit., passim. 

GUIRAUD, Alexandre, Philosophie Catholique de l'Histoire ou l'Histoire Expliquée. 
Introduction renfermant l'Histoire de la Création Universelle. Paris, Débecourt, Libraire-
Éditeur, 1839, p. 60. 
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da inteligência católica em conceber uma síntese teo-cosmológica, em 

contraponto com os avanços naturalistas. Aliás, confessa Guiraud que 

"os teólogos, em geral, fazem incidir sobre todo o nosso sistema 

planetário as consequências do pecado de Adão e, podemos dizer que a 

revolta de Satã dever ser estendida mais longe, mais alta e mais 

imediatamente na sua extensão e limites. Porque os céus foram 

perturbados por esta luta primordial e o nosso Sol não é o único a 

irradiar na sua vasta extensão". 306 

Afinal, contrariamente à ideia de uma fractura definitiva entre duas 

mundividências e representações cosmológicas, coabitam neste domínio e já em 

pleno século XIX, o místico e o racional, como bem expressa a proposta de 

Jerónimo Barbosa e do seu Coro das Virtudes, "presidentes e regedores de cada 

uma das estrelas ou sóis com os seus sistemas ou mundos correspondentes, a fim 

de dirigiram os seus movimentos segundo as órbitas que Deus lhes destinou".307 

Neste Plano do Universo, as Virtudes e os Anjos - entre as treze 

hierarquias de Espíritos celestes - vigiam os movimentos dos Céus, "sobretudo se 

tiverem habitantes como o nosso", ou são mesmo os seus motores. Nada disto 

obsta a que o autor consagre as leis gerais que Newton "felizmente calculou" 

para toda a ordem do universo. 

"Por este modo é que Newton sustenta nos ares e faz mover todos estes 

grandes corpos que nos cercam. Esta é também a ideia que a Escritura 

nos dá desta grande máquina. Porquanto, diz ela, o orbe terráqueo é 

diante de ti como o ponto fiel de uma balança". 30S 

Essa contínua assimilação e aproveitamento das aquisições científicas leva 

Jerónimo Barbosa a esclarecer as diferenças entre o sentido do texto bíbico e a 

linguagem científica. Quando fala da formação do Sol, da Lua e das estrelas, o 

Ibidem, p. 61. A etimologia da palavra "firmamento", que o autor remete para o hebraico 
rakiah, significaria expansão, parece sugerir uma inesperada e curiosa confluência entre o texto 
genésico e as teses cosmológicas contemporâneas. Ob. cit., p. 224. 
307 Mundo Alegórico, pp. 82-3. 
308 Ibidem, pp. 85-6. 
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autor dissipa a pretensão da literalidade vetero-testementária ao aludir aos 

"grandes luzeiros que Deus fez para presidirem ao dia e à noite". O autor recorda 

que a magnitude dos corpos luminosos se mede "pela sua massa e grandeza 

absoluta e não pela relativa dos nossos sentidos". Por isso, afirma sem rebuço 

que 

"a linguagem da Escritura é a linguagem dos sentidos, própria do povo, 

para quem ela foi feita; e não uma linguagem astronómica, que está fora 

do seu alcance". 309 

s 

E nas proposições alegóricas, sempre orientadas pela leitura dos preceitos 

bíblicos, que o filólogo exponencia a chave hermenêutica do seu edifício 

cosmológico. Sem surpresa, "o Sol é o emblema de Jesus Cristo, a Lua 

representa a Igreja e as estrelas fixas as moradas dos predestinados". Novamente 

somos confrontados com números e dimensões espantosas fornecidas pelos 

telescópios, que alcançam "os espaços imensos e povoados destes sóis". 

"Que multidão! Mas também que grandeza a destes astros! Qualquer 

estrela é muito maior, não só que a Terra, mas que o círculo mesmo que 

ela descreva em um ano à roda do Sol. Que enormidade de massa! Mas 

que mar de fogo e de luz também! Elas são outros tantos sóis, talvez 

outros tantos mundos e as maravilhas que observamos no nosso sol se 

repetem nos céus tantas vezes quantas são as estrelas. Donde vem, pois, 

tanta matéria para dar pasto a estas fogueiras imensas e sem número?". 
310 

Ora, esses infinitos sóis são "filhos primogénitos de Deus, exército 

inumerável" e, por tal motivo, "não podiam ser mais adequados para 

simbolizarem as qualidades dos bem-aventurados com as dos seus corpos 

gloriosos", logo incorruptos. Nesta lógica, Barbosa recorre a uma questão 

sensível da tratadística peripatética, o da incorrupção das estrelas, dos céus em 

Ibidem, pp. 187-8. 
Ibidem, p. 214. 
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geral. "A sua claridade, o seu fogo perene e o estado de persistência em que 

foram criadas" conjungam-se na perfeição com o estado de "pureza e o estado de 

imutabilidade dos Espíritos celestiais". Nada melhor do que as estrelas, pois, 

para testemunhar o destino dos eleitos e predestinados por Deus.3U 

Mas que fazer, por outro lado, nesta economia celeste, com as "estrelas 

errantes" que irrompem súbita e regularmente nos céus? Se as estrelas fixas 

representam os escolhidos de Deus, "os mais de 300 cometas que, segundo 

Lambert, andam à roda do Sol" simbolizam as eternas moradas dos "réprobos", 

ou seja, aos "homens que desde o princípio foram destinados à condenação 

eterna". A impiedade dos condenados eternos ajusta-se inteiramente à errância 

sem fim desses "astros aos quais está reservada uma tempestade medonha e 

horrenda para toda a eternidade". 312 Emblema dos ímpios, desenha-se para os 

cometas a sua consumação no seio das chamas eternas solares de quem, 

imprudentemente, se aproximaram. Também será esse o destino do nosso planeta 

- assegura o filólogo - pressentindo, sem o saber, a apocastástase de Soares de 

Passos no seu Firmamento, publicado um ano antes do póstumo Mundo 

Alegórico: a Terra "devorada das chamas do Sol ou das estrelas fixas para expiar 

os crimes que nele cometeram".'1" Daí que "estes astros errantes e outros sinais 

extraordinários, foram sempre e hão-de ser os presságios funestos que precedem 

os grandes acontecimentos com que Deus costuma aterrar os ímpios".314 

Ressurge, destes breves exemplos, o fundo aristotélico e peripatético, 

glosado ad nauseam pelos nossos mentores Conimbricenses, desde Baltasar 

Teles a António Cordeiro e Soares Lusitano, no século XVII. Restaurados ainda 

em nome da autoridade das Escrituras, estes Céus espiritualizados absorvem as 

modernas aquisições e percepções da astronomia, colocadas ao serviço da 

percepção de um cosmos, alegórico e homológico, que Barbosa "lê" pela Bíblia, 

argamassado no binómio metafísica-ciência, recuperado para a leitura e o 

combate apologético em Portugal, em meados de Oitocentos. 

311 Ibidem, pp. 219-220. 
312 Ibidem, pp. 224-5. 
313 PASSOS; Soares de, Poesias. Porto, 1856, apud MACHADO, Álvaro Manuel (org.), Poesia 
Romântica Portuguesa. Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1982, pp. 225-9. 
314 Ibidem, p. 225. 
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CONCLUSÕES 

"Percebi que me encontrava sobre um 

pequeno grão de rocha e de metal, 

envolto em água e ar, a rodopiar entre a 

luz e a escuridão. À superfície desse 

pequeno grão, multidões de homens, 

geração após geração, tinham vivido 

entre trabalhos e cegueiras, 

interrompidos ocasionalmente por 

momentos de alegria e de lucidez. E 

toda a sua história, com as suas 

peregrinações, impérios, filosofias, o 

orgulho das suas ciências, as suas 

revoluções sociais, o seu anseio cada 

vez maior de harmonia, não passava de 

uma cintitilação num dia da vida das 

estrelas". 

Olaf Stapleton, Star Maker, 1937 
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John Hedley Brooke, reputada autoridade em historiografia da Ciência, 

considera que um apreciável número de trabalhos académicos, crescentemente 

acumulados, vem documentando as complexa teias de interacções entre ciência e 

religião, na qual se enxertam as correntes cosmogónicas e cosmológicas e os 

nexos imaginários aqui avocados.315 As teses generalistas, que compendiam esse 

complexo ideológico de uma forma rígida e uniforme, são difíceis de sustentar -

advoga o pensador britânico. Brooke afirma que, em campos históricos como os 

das Ideias e os da Ciência, torna-se ilusório espartilhar em maniqueísmos, de 

irredutível oposição, os intérpretes de uma interacção que se nutre por uma teia 

de motivações e intuições, nem sempre lineares nem racionalizáveis ou 

simplesmente inconscientes. 

Na cópia de sugestões recolhidas na amostra, pudemos identificar, tal como 

o teólogo Arthur Peacocke indiciou, alguns dos principais tópicos que traduzem 

a experiência humana no cosmos, na bissectriz da ciência e da religião, 

apreendida e interiorizada pelas modalidades específicas da cultura portuguesa 

entre os séculos XVII e XIX: 

- as origens do universo ("mundo") e da vida; 

- a cronologia da Criação bíblica e a idade do mundo; 

- o lugar da Terra e da Humanidade no cosmos; 

- a possibilidade de existência do "Outro", similiar ao humano ou não.316 

Todos estes motivos situámo-los nas modalidades ideográficas dos nossos 

mentores culturais, utilizadores dos principais segmentos e géneros literários que 

têm veiculado a mitologia extraterrestre e a tradição das "humanidades" plurais 

na cultura ocidental: o compêndio astronómico e geográfico, o tratado de 

filosofia natural e os textos apologéticos e catequéticos; a poesia didáctico-

"Introduction", Science and Religion. Some Historical Perspectives. Cambridge University 
Press, 1991, p. 5. No leque de abordagens actuais, da historiografia dedicada à História da 
Ciência e das suas influências culturais, emerge a revista Isis, jornal científico publicado pela 
History of Science Society e editado pela Cornell University. 
316 "The Challenge and Stimulus of the Epic of Evolution to Theology", in DICK, Steven J., 
Many Worlds. The New Universe, Extraterrestrial Life & the Theological Implications. 
Philadelphia/London, Templeton Foundation Press, 2000, pp. 89-118. 
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naturalista, a narrativa utópica e onírica, isolada ou servida pela imprensa 

periódica de instrução geral (viagens à Lua, viagens cósmicas imaginárias).317 

Uma revisão breve e sintética das grandes ordenações dos sistemas do 

mundo, forjadas ou sintetizadas pelo pensamento ocidental, revela as etapas-

charneira das leituras dos céus e da sua trajectória semântica, que se justapõem às 

mundividências dominantes em Portugal: 

1 - Na concepção tradicional e religiosa do mundo, o Universo é limitado, 

ordenado e dualista: o Céu está para a Terra como o Divino está para a Humano, 

o Sobrenatural para ao Natural, o Superior para o Inferior, o Espiritual para o 

Material. A perspectiva "extraterrestre" está contida no sentido "celeste", 

"espiritual". 

2 - A concepção moderna, racionalista e científica, de Universo agitou as 

referências tradicionais: deixa de haver "Céu" e "Terra" e, em vez deles, abre-se 

o "Espaço", um vazio ilimitado, homogéneo, sem "alto" nem "baixo", em que se 

movem infinitos mundos. Desse espaço, irrompem por vezes pedaços de 

materiais arrancados a outros planetas, donde a consagração do termo 

"extraterrestre", no sentido de "uma origem material não-terrestre".318 

Steven J. Dick recorda que o conceito da vida noutros mundos constitui um 

desafio religioso, pelo menos na cultura cristã, desde o século XV, quando foi 

questionado um dos inúmeros comentários acerca das obras de Aristóteles: "Se 

Cristo ao morrer neste mundo poderia ter redimido os habitantes de outro 

mundo". A resposta clássica foi afirmativa: Cristo não poderia ter morrido noutro 

mundo, visto que os escolásticos medievais não acreditavam que pudessem 

existir outros planetas habitados. 

Sabe-se que os autores europeus do século XVII invocaram as objecções 

das Escrituras à ideia da vida noutros mundos, contra os benéficos da teologia 

natural num universo newtoniano que, de outro modo, parecia ter muito pouca 

SCHMIDT, Alain, "Mythe de l'Extraterrestres et Folklore des Soucoupes Volantes: forme, 
origine, fonction", in PINVIDIC, Thierry (org.), ob.cit.,p. 472. No quadro proposto pelo autor, 
consta o contributo da teosofia, entre nós mais tardio nas incursões relativas aos domínios do 
ET. 

RENARD, Jean-Bruno, Les Extraterrestres. Une nouvelle croyance religieuse?. La Flèche, 
Éditions du Cerf, 1988, pp. 14-15. 
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necessidade de Deus. Contudo, como observámos, a teologia natural acabou por 

vencer e as criaturas extraterrestres viriam a ser pacificamente aceites, no seio 

das vanguardas culturais do velho continente, a partir do início do século XVIII, 

resultando dessa crença o termo "astroteologia", devido a William Derham.319 

O quadro evolutivo, de longa extensão temporal, proposto por Jean-Bruno 

Renard, podemo-lo depreender da leitura dos painéis mentais, aqui reunidos, 

ilustrativos da realidade portuguesa. Deles, todavia, será possível concluir que os 

alinhamentos de harmonia ou de conflitualidade não se distribuem por territórios 

estanques e pré-definidos. As subtilezas dos interstícios culturais não se 

justapõem às periodizações que modelam os movimentos de grande amplitude. 

Das micro-realidades locais para os centros fulcrais que autorizam as inovações e 

as rupturas, as assimetrias e os paradoxos nas recepções são diversas e 

sincopadas. A coexistência entre mundividências diversificadas é por demais 

evidente no longo período do ecletismo filosófico de Setecentos, em Portugal, ele 

próprio amálgama compósita de visões do mundo. Duas aquisições, desde logo, 

convergem nas indicações denunciadas em recentes análises historiográficas: 

1 - No transcurso histórico estudado deparámos com membros do clero 

arvorando, sem hesitações, sintomas da modernidade ( Padre Inácio Monteiro) e, 

ao invés, pensadores laicos (Luís de Campos) contestando, liminarmente, as 

hipóteses das vanguardas científicas, mais de consensual aceitação na sua época. 

Por outro lado, como julga John Brooke, algumas rupturas alegadas entre as 

leituras racional e metafísica do mundo podem radicar, antes, em dissonâncias 

corporativas e emulações individuais, de que foi exemplo a concorrência 

Jesuitas-Oratorianos, também entre nós. Poder, prestígio social e autoridade 

intelectual geraram - e continuam a gerar - muitas das compitas deste jaez. 

2 - A participação clerical escrita no debate científico, continuada pelo 

século XVIII, sofreu uma rude amputação qualitativa e quantitativa, com o ocaso 

institucional da Companhia de Jesus, pela supressão da ordem, em 1773. O 

debate em torno de tópicos cosmológicos e astronómicos, importando ao nosso 

319 DICK, Steven J., "Cosmological Implications of the New Universe", in DICK, Steven J. 
(ed.), The New Universe, Extraterrestrial Life & the Theological Implications. 
Philiadelphie/London, John Templeton Foundation Press, 2000, pp. 197-8. 
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tema-chave, perde claramente com a dispersão dos intelectuais jesuítas e o 

esgotamento dos seus trabalhos em vernáculo, embora alguns compêndios, como 

o de Inácio Monteiro, sejam editados em latim. Na volatilização do contributo 

jesuítico, porém, pesou mais a decisão papal do que a vaga anticlerical das 

Luzes. 32° 

Pese o decadentismo atávico, que norteou o nosso país mental "oficioso" 

durante largos momentos da sua vida espiritual, não foi por essa razão que a 

"Inteligência" portuguesa deixou de atender aos grandes motivos de fundo 

cosmológico global. Um leque representativo dos nossos pensadores interrogou-

se, com mais ou menor ênfase, sobre os tópicos celestes e as realidades extra-

terrenas, se bem que com finalidades plurais, desde a preocupação astrológica ao 

exemplo teológico,.incluindo a divagação utópica. 

Como também prevíramos, de início, foi possível obter um largo repositório 

dos contributos externos, que alimentaram o pensamento português e as suas 

diferentes sensibilidades face aos temas do imaginário celeste. Não apenas se 

confirmaram pistas mais ou menos óbvias, mas foram exumadas relações, 

influências, trajectos e redes de leitura cúmplices que animaram o tecido mental e 

espiritual dos nossos intelectuais ao longo de dois séculos. 

Em suma: podemos sintetizar, sem incorrerermos em duplicações escusadas 

nos seus extractos textuais, as seguintes áreas dilemáticas, ordenadoras do 

pensamento cosmológico elaborado em Portugal: 

A) Heliocentrismo versus geocentrismo 

- a existência de sinais precoces das ideias copernicanas, via discípulos de 

Galileu, a partir da segunda década do século XVII, em aulas de colaboradores 

jesuítas no Colégio de Santo Antão, em Lisboa; 

- a mundividência dominante, a imagem do mundo aristotélico-ptolomaico, 

finito, fechado e geocêntrico, irá perdurar entre nós, através de alguns nichos 

mentais, até meados do século XDC, enquanto a noção de planeta, atribuído à 

Cf. HARRIS, Steven J., Roman Catholicism since Trent", in FERNGREN, Gary B., Science 
& Religion. A Historical Introduction. Baltimore/London, The Johns Hopkins University Press, 
2002, p. 251. 
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Terra, "astro que se move", não faz parte do léxico da cultura dominante, nesse 

cenário imóvel; 

- a alternativa cosmológica, compromisso e refúgio entre os modelos de 

Copérnico e Aristóteles, que nutre maiores simpatias, em especial entre a 

inteligência jesuíta, acaba por ser o sistema de Tycho Brahe, frequentemente 

citado e subscrito já em pleno século das Luzes; 

- a grande vitalidade das visões do mundo assentes na homologia esotérica, 

mágica, do fundo hermético-renascentista, entre o macrocosmos e o 

microcosmos, assinala-se como uma das mais resistentes leituras dos nossos 

cultores, ainda persistente na primeira metade do século XIX. 

- a abertura dos mentores neo-tomistas ou da segunda Escolástica, ao longo 

do século XVII, mormente com os Conimbricenses, que vão receber Descartes e 

o seu sistema cosmológico dos vórtices ou turbilhões, abrindo as primeiras 

frestas na, até então, indiscutível incorruptibilidade dos céus; 

- registe-se o papel decisivo das academias literárias na difusão do 

heliocentrismo, com destaque para o 4o Conde da Ericerira, adepto confesso, 

ainda que discreto, por obrigação confessional, da descentralização do globo 

terrestre; 

- assinale-se, por fim, a influência de Riccioli, opositor de Galileu, bem 

visível em alguns dos nossos pensadores da transição dos séculos XVII/XVIII, 

representativas das reservas dogmáticas, inibitórias da aceitação plena de 

Copérnico, apenas diluídas a partir da segunda metade de Setecentos. 

B) Newtonianismo versus universo fechado 

- a recepção ao tempo do sistema do mundo de Isaac Newton faz-se, entre 

nós, sem atrasos de monta relativamente a países, como a França, por exemplo, e 

já na primeira metade do século XVIII, o ideário vai ser discutido pelas elites 

jesuítas e oratorianas, entre outras, cuja empatia com este modelo resulta em 

muito da sua integração no finalismo religioso cristão, complementado com uma 

coerente explicação mecânica geral do mundo; 

- a intervenção de mentores pedagógicos, como Teodoro de Almeida e 

Inácio Monteiro, na segunda metade do século XVIII, promoveu a difusão de 
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novos contributos científicos, certamente não unívocos, mas a caminho de uma 

matematização do universo; 

- as reacções anti-newtonianas, simultâneas à sua recepção e assimilação 

entre nós, foram reactivadas no afrontamento e contestação anti-cientista da 

primeira metade do século XIX, desencadeada por intelectuais no interior e 

exterior do país (ex. Agostinho de Macedo e Luís de Campos); 

- o aparecimento, coevo das novas propostas newtonianas, das teses 

neoplatónicas sobre a Natureza e a substância do Universo e dos corpos celestes, 

recebidas entre nós por Francisco Pina e Proença, entre outros, com destaque 

para a difusão das correntes da Escola de Cambridge ( ex. Ralph Cudworth e a 

"matéria plástica" do cosmos) entre os nossos cultores ecléticos; 

- o eco, nos círculos da inteligência portuguesa, das variantes hipotéticas 

sobre a natureza do vazio cósmico, com a popularização, nas derradeiras décadas 

do século XVIII e nas primeiras do século seguinte, da ideia do éter, da matéria 

ou fluído etéreo, na continuidade das concepções de Cambridge e seus derivados 

(ex. Silvestre Pinheiro Ferreira); 

- a persistência do conceito de Filosofia Natural no decurso do século XIX, 

ante a eminência da gradual emancipação das disciplinas científicas ao longo de 

Oitocentos; enquanto equivalente da Physica ou Physiologia que cobria todos os 

domínios do mundo físico. 

C) Criacionismo versus naturalismo cósmico 

- a apropriação e leitura das maravilhas celestes pelos teólogos e filósofos 

cristãos, em especial desde o século XVIII, como caução da omnipotência divina, 

resultou num dos grandes eixos de divulgação e debate das realidades 

extraterrenas, entendidas como frutos da Criação, tal como no-la apresenta o 

Génese bíblico; 

- a Teologia Natural vê serem exaltadas as dimensões da obra criada e a 

perfeição da Natureza, abrindo os céus ao fascínio humano e a outros olhares e 

instrumentos, constituindo-se como alavanca poderosa que forçou o imaginário 

terrestre a revelar-se e a exportar-se para núcleos periféricos aos círculos 

culturais (ex. Fr. Manuel do Cenáculo); 
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- os agentes portugueses da apologética cristã, braço ideológico que 

responde ao pensamento agnóstico das Luzes e ao naturalismo científico-

materialista, recorrem exaustivamente ao firmamento e aos objectos do cosmos 

para certificar a existência de um supremo criador; 

- a mesma retórica perpassa pelo lirismo empolgado dos poetas pré-

românticos, com laivos de deísmo, em alguns casos, de teísmo noutros, 

alternados com afloramentos das teses palengenésias e reencarnacionistas que 

abrangem noções heterodoxas de outros mundos e outras existências (ex. 

Marquesa de Alorna e Barbosa du Bocage); 

- o prolongamento e renovação da resistência à "naturalização" e 

cientificação do mundo, como respostas ao novo Tempo geológico, na reacção 

metafísica contra o progresso e a razão que se afirmam na primeira metade de 

Oitocentos, inclusive na imprensa de conteúdos de maior militância e pendor 

teórico, exemplificada na juventude de Coimbra, de final da década de 1840. 

D) Exclusividade versus pluralidade de mundos 

- as primeiras abordagens, ainda pelos Conimbricenses, denotam 

conhecimento do tema e dos seus tratadistas clássicos; discutindo-se, sobretudo, 

a noção grega de "mundos" plurais, relativo a "universos" vários, desligados do 

nosso, hipótese geralmente admitida como "duvidosa" pelos autores, ainda sob as 

amarras do céu aristotélico (ex. Soares Lusitano); 

- a admissibilidade de outras existências "humanas" ocorre, ao longo do 

século XVIII, em muitos dos autores para quem a noção do "Outro" é uma mera 

réplica ou delegação da nossa humanidade terrestre, e em consequência da 

omnipotência de Deus, com destaque, todavia, para a variante não-adâmica 

encarada, entre outros, por Inácio Monteiro, enquanto hipótese; 

- a influência de Buffon na formulação das hipóteses de adnissibilidade de 

outros habitantes planetários, mormente no sistema solar, pelo critério das 

aproximações dos mundos ao Sol, tese notória em Teodoro de Almaida e outros 

pedagogos; 

- a proposta de uma não-exclusividade planetária terrestre implica uma 

descentralização do mundo terrestre, logo da sua humanidade habitante, sendo 
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que a presunção da superioridade sobre o "Outro" é por certo configurada à luz 

do antropocentrismo e eurocentrismo dominantes que controlam as culturas 

extra-europeias; 

- ao mesmo tempo, a tomada de consciência da alteridade antropológica não 

é imediata, mas gradual, acedendo ao estatuto de tópico de discussão, com 

supreendente vigor, na primeira imprensa de divulgação de "conhecimentos 

úteis", saída das orientações culturais do Setembrismo, em particular na década 

de 1840. 

- a reavaliação e a recolocação do mundo humano, no contexto do universo 

e do infinito, aparecem como inesperados antagonistas das bases programáticas 

do nosso liberal-romantismo, exaltante do hedonismo individual, do progresso e 

do optimismo, da superioridade da espécie humana sobre a Natureza, 

sobressaindo a contradição com esses postulados, de modo flagrante, na leitura 

de alguns textos da imprensa periódica votada à instrução das "classes 

operárias", passando, de "jóia da criação", a espécie humana a ser apodada de 

"banal", sem qualquer prerrogativa especial no seio da comunidade cósmica. 

Temos como provável que muitos outros materiais, afins ao tema 

desenvolvido, jazem ainda na obscuridade dos arquivos. Controntámo-nos, 

refira-se, no decurso deste trabalho, com uma carência de abordagens que 

competem à historiografia das ciências, e das ideias em geral. Pudemos certificar 

a necessidade de suprir hiatos importantes no estudo das relações sincrónicas 

entre ciência, religião e cultura. Em especial, a primeira metade do século XIX 

abre um acréscimo de disponibilidades a novos investigadores sensíveis a estas 

áreas, ainda rarefeitas de questionamentos, pelos motivos antes apontados. 

Fica, por ora, acenado o caminho a novas incursões nestes territórios de 

imagens e representações, e dos combates intensos que eles provocaram nas 

elites culturais em Portugal e no exterior. Novos céus se entreabrirão, por certo, e 

outras "mentiras azuis" se afirmarão como verdades indiscutíveis, entre as 

certezas temporais e a ignorância exponenciada pelos saberes sempre 

acrescentados, nunca definitivos. 
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;C OL t E G I I C Q* 
N Í M B R, I C E H 3 1 S 

S O C I E X A X i g 
i E s v, 

In o&olibros Phyfîcorum Ariibtelis Stagiritaî, 
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iff 

C O N I M B R I C ^ . 

7jp/; et expenÇis-cAntonij à Adanzjfn'werfitatîs Typography 
uinno Domini, M.D.LXXXX1L 

CVM P R I V I L E G I O REGIS. 

' O R ^ 

' > ' / ' : *7 
/*-_ 



C O M M E N T A R I I 

^ C O L L EG II a* 
C O N I M B R I C E N S I S S O 

C I E T A T I S I E S V. 

I N Q V A T V O R L I B RO S DE 
COE L O A R I S T O T E L I S ^ p ^ 

S T A G I R I T J£< 
It, >. '-y- -x.rsvv 

turn Wiuïkgto o*Facidtatefuperiorkrn^;ij;^^i 

O L I S I P O N E 
Ex offícina Simonis Lopeíij. 

Anno M. D. LXXXXIIL 
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in prima Parte conti
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V I Y S S I P Q H 8 . 

I //j cctebri c/jiCiSd Créuheitârm* 
Amo Dome i 6 | * . 
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Ex-libris 

N." gcral 

CoUocimo J? • f ^J? > . 
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POLYMATHÏA 
E X E M P L A R . 

D O C T R I N A D E D I S C V R S O S 
V A R 1 ° S ' 

OFFEREC1DO AO CONDE 
DE CASTELMELHOR. 

Meteorológica. 

Anno de 1664.. r   .y 

. Xï?*-- 
 ryá

" 
■ Occupa fio cunofd 

DO L I C E N C I A D O 

MANOEL GOMEZ G A U U N O 
Lourofa,Medico Lufitano. 

L I S B O A : 
Com toiM v licença utctfiriw 

H* Officinade Antonio Qaesbecck dt Mello 
ImpreflbrdeS.ALTEZA. 

Anno 1666. 



R.P.D. FRANCISCI 

SOARES 
LVSIT ANI, VLYSSIPONENSIS, 

JE SO CI STATE IESV> 

IN COLLEGIO C O N I M B R I C E N S I , 
ET E B O R E N S I ACADEMIA Prih 

marii Sacra Théologie Profefforis, & 
in Tribunali Sanfti OiEcii Caufa-

rumFideiQualificatorisj ^ y 

ac Cenioris, * 

C U R S U S 
PHILOSOPHICI 

TOMUS SECUNDUS 
CONTINENS UNIVERSAL DOCTRINAM 

in LibrosAriftotelisPhyficorum, de Cœlo, 
Meteoris, & Parvis Naturahbus. 

^AV> EXCELLENTISSIMVM D. 
D. G E O R G I U M MASCAREGNAS 

MARCHIONEM MONTALVANUM, &c. 

Sditio altera. 

E B O R &, 
Ex Typographia Acadcmise, Anno 1668. 



O N ON PLUS ULTRA 

DOLUNARK} 
E P R O G N O S T I C O 

PERPETUO, G ER A t , E PARTICULAR 
para todos os Reynos,& Províncias, 

COM POSTO 
POR JERONVMO CORTES, 

Valenciano, 
EMBSDADO CONFORME 0 EXPURGATORIO DA SAUT 

InquïfiçaS,cr tradujido em Português 

FOR ANTONIO DA SYLVA DE BRITO, 
8 tfO FÏM VAY ACCRÉCENTADO" COM HUMA ÍNVEKC,AM 

çuriofa de huíis apontâmentos,& regras,para que fe fayba fazer prog-
nofticos,& difcurfos annuaes fobre a falta , ou abundância do 

anno, & hum memorial de remédios univeríaes 
para varias infirmidades. 

E M L I S B O A . 
£Ja Officrna de M l G U E L M A N E S C A L i 

Impreífor. do Santo Officio. Anno de 1703, 
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E S ' P E L H O 
INVISÍVEL, 
EM QUE SE EXPÕEM A DEOS, HUM, E TRINO, 

no ihrono da eternidade,as Divinas Ideas,Chrifto,&a 
Virgem, o Ceo, & a terra. 

POEMA S A C R O 
OFFER.ECIDO AO EMINENTÍSSIMO SENHOR. 

NUNO DA CUNHA 
DE ATTAHIDE, 

Cardial da Santa Igreja Romana, Bi/po Inqmfidor Geral, 
Q}* Caffellaõ tfiòr, do Concelho de Ejiado, & do defta-

cho dïEIRej nojfo Senhor. 
A U T H O R . 

TROILLO DE VASCONCELLOS DA CUNHA, 

L I S B O A , 
NaOfficina deJOSEPH L O P E S FERREYRA, 

Impreflor da SereniíTíma Rainha N. Senhora. 
M. DCC. XIV. 

Com todas as licença uecejfarias. 

4* 



C U R S U S 
PHILOSOPHICUS 

CONIMBRICENSE 
eJV G T 0 %E 

P. A N T O N I O CORDEYRO 
Societatisjefu. , ,,. 

PARS SECUNDA 

PHYSÍCAM. 

U L Y S S I PO NE, 
ExOflcinaRegia D E S L A N P E S I A N A. 

M. DCCXIH. 
Cum facilitate Suberiorurm 



P R O S A S 
PORTUGUEZAS» 

R E C I T A D A S E M D I F F E R E N T E S 
CongreíTos Académicos, 

T E L 0 T AT> % E 

D. RAFAEL BLUTEAIL 
Clérigo Regular, 

DOUTOR N A SAGRADA THEOLOGTA , PRE'GADOR D A 
Rainha da Gráa Bretanha Henriqueta Maria de França, Qualifica

dor do Santo Officio no Sagrado Tribunal da Inquiíicaõ de Lif-
boa, e Académico da Academia Real. 

PARTE PRIMEIRA, 
Q J J E C O N T E M . 

fProfds Académicas. 
^Profa Académica, Lógica. 
Trofa Académica, (politica. 
Trofa Académica, Cofmografica. 
Trofa Académica, Theologica. 
Trofas Academico-Moraes. 

Trofa InftruSiiva fJococeria. 
Trofas Tatriaròaes Semi-Académicas, 
Academia Theologica. 
Trofa Enigmática, Interpretativa. 
Trofas Gratulatorias. 

LISBOA OCCIDENTAL, 
Na Officma de JOSEPH ANTONIO DA SYLVA, 

Impreííbr da Academia Real. 

M. DCC. XXVIX. 
Com todas as licenças neceJTarias. 



THEOLOGIE 
ASTRONOMIQUE* 

ou 
D E M O N S T R A T I O N 

DE L'EXISTENCE ET DES ATTRIBUTS 
D E D Î E U i 

PAR, L'EXAMEN ET LA D E S C R I P T I O N 

DES CI EUX, 
Ï.NRICH1E X>E FÍGVRÊS, 

P A R G U I L L A U M E D E R H A M , 
Çh&noint%£V?i#Jfor y Rêveur $ï)pmiriflcr dansl§ 

«Comté d iÉflex ? & Membre delà Société Roïalç 
._.',.■■ »,.;.;• de Londres* 

Traduite dsl'jirtglois far la cinquième èdithni 

A L A H A Y E ; 
Chez M. G. DE ME RV I L L s: 

f ■ ■- - ■ i _ _ _ _ T 1 J 

M, D C C . X X I X . 
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FILOSOFIA 
METHODICA 

Que cotnptehende em féis Compêndios a Lógica, 
Methafyfica , Fyficcty Ethica, Politica , e 

Oeconomica, 
Traduzida da L ingua Latina na Portugueza; 

QUE OFFERECE AO SENHOR 

ANTONIO GUEDES 
P E R E I R A , 

Do Concelho de Sua Magcftadc, Commendador da Coftt-» 
meada de Sanra Maria de MoUraõ na Ordem de Chrif-' 
to 3 Senhor das Fragoas , Alcaide rnòr de Lamego , c 

Condeixa ^Enviado Extraordinário . e Plenipo
tenciário á Corte de Madrid, õcc, 

O P. BENTO DA VICTORIA. 

LISBOA OCCIDENTAL, 
N A O F F I C I N A F E R R E I R I A M A 

M. DCC. XXXI. 
Com todai *s lietnças neajfarias. 
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jfeA, '. • e Notas.' ...' ( ^ 

ISSÍ^EXCELLENT. CONtíÉ DA ERICEIRA 

M€ISGQ XAVIER 
D E MENEZES, 

'--e=*3^ 

JSjp^DÈ GUERRA DE SUA MAGESTADE, 
Jmmp General dos {eus Exércitos, e Deputado da 
idWtres E/lados , Dtretfor, e Cenfor d* Academia^ 

LISBOA O C C I D E N T A L : 
WA OFFICINA DE ANTONIO ISIDORO DA FONSECA , 

Com todas as licenças necejfarias. 

Anno de 1741. 
Ytnile^ètta mefma Officma, e r.a Logea de Manoel da Conceição morador 

■*'";.*' na Rua dhcita do Lsreto. 

WààMtJèài^íí^^ 
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T H E A T R O 
U N D O 

V I S Í V E L , 
Ftlofofico, Matbematico, Geográfico, Polemico, Biftorico, 

Politico ,.e Criticoj 

C O L L O O l J r S s V Á R I O S 
__ • Jeron.jrmo Feij<5: 
lotados a hum feo particular amigo , 

Peio M. R. P. M. * 
r. BERNARDINO DE SANTAROZA 

TOMO PRIMEIRO. 
Dado á Luz pelo 

> R J ° ? E \
S 0 A R E S D A AFTONCECA CARDOTE, 

V Reuor do Morteiro de S. Martinho de Sande, do A rcebifpado de B r a g , ^ T" 
do Author, ° 

Q J? F j? p J* r* 1 r\ t\ 
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SIMO
'
 E R E V£RENDISSIMO SENHOR 

^ENTO PAES DO AMARAL 

O 1 M B R A : 
| í . Oficiiude L U I S S E C O FERREYRA , Impr eflb a fua cuíla Anno do 

SENHOR 1743 
Coin todas as Licenças nccejfarias. 



_ G E.OG R A FIA 
HISTÓRICA 

DE TODOS OS ESTADOS SOBERANOS 
DE EUROPA» 

Com as mudanças, que hhve nos feus ̂ Domínios, 
ESPECIALMENTE PELOS TRATADOS DE UTRECHT, RASTAD, BADEN, 

da Barreira, da Quadiuple Alliança, de Hannover, e de Sevilha; e com as Ge
nealogias das Cafas reyriantes, e outras muy principies, 

DEDICADA 
A' SACRA, REAL, AUGUSTA MAGESTADE DELREY * 

NOSSO SENHOR. 
COMPOSTA 

POR D-LUIZ CAETANO DE LIMA» 
Clérigo Regular, 

EXAMINADOR DAS TRES ORDENS MILITARES y 
e Académico da Academia Real da Hiftoria (Portuguesa* 

T O M O P R I M E I R O , 
Em que íè trata de Portugal. 

LISBOA OCCIDENTAL • 
Na Officina de JOSEPH ANTONIO DA SYLVA, 

Impreílor da Academia Real. 
M. DCC. xxxiv. 

Com todas as licenças mcejfarias. 



ASTRONÓMICA. 15^ 

Figura dos Turbilhoerfs, 

. * 

Com o movirríçnto pois, que houve em cada 
Turbilhão, começarão a agitarfe as partes defta 
materia; e tocar humas nas outras, até que foraó 

roçando 
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MICROCOSMO, 

MUNDO 
ABREVIADO* 
NO QUAL, COMO E M LIMITADO 

mappa, feda noticia da portentoía 
fabrica do Univerío : 

PIVIMDQ EM TFfiS T^MJLOSi 
O PRIMEIRO INSINUA A ESPHERA 

Celeíte : O fcgundo trata do numero dos 
Ceos, Eílrellas Fixas, c Errantes, Eclyp-
fes, e Commuas: O cevei f o mcícraa 
Regi ao E L nu n car, os qua : ro Elemen
tos j e partes do Mundo -, e no fim o 
Proiioftico perpetuo de Rutilio com fuás 
lunacoens : e outro de C,amorano mui-» 
to neceííano aos Agricultores. 

C O M P O S T O. 
Pelo P.THEODÛSIO U 

LÏSBOA OCCIDEN 
NA O F F I Ç I N A JOAQUINIANIT& 

de Mufica. Anno D. M.CCXXXIV. 

C*m t*dds *i UstHffif ntctfsàrus-
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"CARTAS 
«—<< 

ERUDITAS, Y CURIOSAS, 
EN QUE, POR LA MAYOR PARTE, 

fe continua el defigmo 
D E L 

f iËÂTRO CRITICO|| 
U N I V E R S A L , 

IMPUGNANDO > O REDUCIENDO A DUDOSAS, 

VARIAS OPINIONES COMUNES. 
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X ) E D l Ç A 0 À S 
i À t EXCELENTÍSSIMO SfefiOR DON FRANCISCO ^ 
! Maria Pico, Duque de la Mandela , Marques de la Con ; g » 

S , W # b San Martin , Cabalkr o *f U lnfignc |,•■» 
Order» 4e elToysòn, yRçalde San Genaro, Mayordoxbo . g » 

Mayor d<5 £u Mágeôa4 » y & ^cntiiHombre j ^ 
j IP* 

g * 

desamara , Set. 
E S C R I T A S « • S I E S C IV1 i A 6 t 

S POR EL Rm*. P. Af. i*% **AM#fc ÙÉWWm FEIJOO, j 
S I | #<w£fo General de la Religion deSanBenîtotAbad que ba fida . 

"! ' í m «ww* dei Colégio de S m Vicerte de Oviedo ,Catbedratuo 
de PrimMe Theologl* Jubilado, dt (A lïruvefjtdad 

de aquella GinAtxd^ &c, 

^ÕMÕ  SEGUNDO." 
CON PRtvitEGio : En Madrid, en la Imprcnta de losHe

rederos de Francifco del Hieiiro, Afio de 
M.DCCXLV. 

■cg* 

sa 

^ S "s K«Í «s «*s K* « *< *•"» *£ «a ,t fi *i5 *£ « ^* ■ S* &s SS £» ̂  ^s i £ Ss *S & & ^ ^ 
tfg$ I f f § ^ ¥ 1 " $ % * $ 9 Í < $ 'È'Sfp 9 S$32*9*à»S$39 
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CONTEMPLATION 
D E L A 

NATURE. 
P u C. B O N N E T , 

Des Académies Impériales d'Allemagne & dcRuJJtei 
des Académies Royales £ Angleterre, de Suéde & 
de Lion; de F Académie Electorale de Bavière & de 
celle de l'Mitut de Bologne ; Correfpondant de l A-

cadémie Royale des Sciences &f des Sociétés Royales 
de Montpellier fc? de Gottingue. 

T O M E P R E M I E R . 

SECONDE EDITION; 

K.V.fypù. 

A AMSTERDAM, 

Chez M A R C - M I C H E L R E Y , 

M D C C L X I X . 



DMPEN 
^ : ; f D,O S 

:m^- D E .■■■.•■ 
Mii^HÉMAf 

i^^cceflafíóspara o eftudo das Sciencias.riáétt; 
íí||r;;"" taes, e bellas letras ; '. ".'

:%#%/. .^.  .Compojío • " ' 4{K ; . 
I ^|^^^i^ç>sygftiidantesPortuguezes, èípa: 
^^ : fê r^J^ ín t rÓducçaõ no eftudo das Má

" tKemaiácà* aos curiofos deftas fciencias,
■. '  ' . , P E L O '". ; ' ; V ;" ; '■'

M O N T E Y R O , 
Da f Gbrrrpanhia de J E S V , 
ï^m^^^G UNDO, 

MIËBRAr 
j^t^lr^..rt.es, da Companha 
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CONJECTURAS 
D £ 

V Á R I O S FILÓSOFOS 
A ' C E R C A 

DOS COMETAS? 
Expo/las, e impugnadas 

P O R 
MIGUEL TIBÉRIO PEDEGACHE. 

I1 

L I S B O A , 
Na Oftkina Patriarcal deFrançifcoLui?. Ameno,' 

M. DCC. LVII. 

Com as licenças ne ce (faria s. 
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PHILOSOPHIA 
L I 

s £ t; y/. 

TPW i E C T <» 
E C L 

R A T I O N A L E S , ET M E C H A N I C A SENSUUM 

M Studio/* Jevcntuth infti tutionem ammtnod** , 
ac per leSiones dtgejla- . 

A U C T O R Ë 

ÏGNATIO MONTEIRO 
T O M U S IV. 

C O N T I & E N S , 

ASTRONOMIAM PHYSICAM, 
Mâhio fecunda Veneta ab Aimoré ipfo cotrefla, 

aufta , & illuftrata . 

C v Y E N E T Î Ï S M D C 
T Y P I S A N T O N I I Z A T T A . 

SfrP£KI0Rl7AÍ PJEJRMISSC/, JlQ ÏVXIV1LLGUS 
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CARTA RESPUESTA. 
I UY SeHor mio : Recebi la de Vmd. en que 

meda noticia de haver llegado àfu mano 
ml refpuefta, à fu muy erudita Carta, en 
affumpto de el grado , en que fe deben te
mer los Terremotos. Y iofinuandome Vmd. 
que quierc hacer dependietrte de mi conlen
timiento la imprefíion de dicha refpuefta., 

debo decir, que V md. es muy dueno de ella , y aífi pue
de difponer lo que foere fervido , como afhmifmo de mi 
Perfona , en quinto yo pueda obedecer fus preceptos. 

Nueftro Seõor guarde a V md. muchos anos. Oviedo, 
y Febrero n . de ift6. 

B.L. M. de Vmd. fu mas afedto Servidor, y Capellan, 

Fr.BenitpFeijuò^ 

B R E V E 
D I S C U R S O 

S O B R E O S 

COMETAS, 
EM QUE SE MOSTRA A SUA 

natureza, íua duração, feu movi
mento , íua influencia > e a 

íua Região , &c. 

L I S B O A: 
Na Officina de FRANCISCO BORGES DE SOUSA. 

Anno de 1757. 
■ - - - , ■ 

Com todas as licenças necef]arias* 
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HISTORIA 
D A 

CREAQAÔ DO MUNDO 
C O N F O R M E A S I D E A S , 

PE 

MOIZES, E DOS FILOZOFOS: 
I L L U S T R A D A 

Com hum novo Siftema 3 e cem varias NotaSj 
:-% e DiJJèrtaçoem 

Pelo P . M A N O E L A L V A R E S 
Da Congregação do Oratorio deS.FilippeNeri, 

ÍÀcet . . . . jam. . . . oc h lis aaodamodo contemplar* palcriitt^ 
dinem rtrum taram, anas divina providentia dirimas 
conftitpttas. Cie. De Nat. Deor. lib. z.À 

P O R T O : 
— i ii i i  i l m i ii i ' ■ ! — l i a m i ^ — I 

Na Officina de Franciíco Mendes Lima y 
Anno de 1762. 

Com todas aslicencas necejfarim* 
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p j i s S E IT SUR t'ETÀT FUTUR 
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I t t È S VIV A ft S* 
dcftiné à fervir de SUPPLEMENT aux 

derniers Ecrits de l'Auteur, 

2k qui contient; principalement 

I E PRECIS DE SES RECHERCHES 
SVK LE CHRISTIANISME. 

Par C. $ ON NET, 
\
 w

* . ' 
I <fr diverfts Académies», 

î O M E P R E M I E R . 

' ^ MU N S TE R, 
[CHEZ PHlUPPE HENRY PERRENON, 

X 7 7 o. 



RA DU LP HI C U D W O R T 
T H E O L. D. E T IN ACADEMIA 

C A N T A B R I G I E N S I P R O F E S S O R I S , 

S Y S T E M A 
I N T E L L E C T U A L E 

H U J U S li N I V E R .S . I , -
S E U 

D E V E R I S N A T U R A E 
R E R U M O R I G I N 1 B U S 

C O M M E N T A R I L 
QUIBUS OMNIS EORUM PHILOSOPHIA, QUI DEUM 

ESSE NEGANT, FUNDITUS EVERTITUR. 
A C C E D U N T R E L I Q U A E J U S O P U S C U L A . 

JOANNES LAURENTIUS MOSHEMIUS, 
THEOL. D. SEREN. DUCJS BRUNSV. A. CONSILIIS RERUM 
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OMNIA EX ANGLICO LATINE VERTIT, RECENSUIT, VARIISOUE OB-
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ANNO 1815. 

Com Licença. 
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PADRE JOSE' AMARO DA SILVA , 
Presbytero Secular do Habito de S. Pedro , 

e natural da Filia de Guimaraens. 
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Com Licença da Real Mesa do Desembargo do Papo, } 
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1 

Ah ! tanto ntofiz ei i l î "•" ; ■' ' 

Tenha mio , eu estou desforrado prostrando o aleive 
cue me levanta o Senhor Pato,. agora vejase se a imagem' 
d"e sombra hè tirada do meu'entendimento ;, ou das. termi
nantes expressões da Sagrada BibhaV «flm dosi Urros .ca
nónicos que a compõem , he o Lrvro dos Psalmos': pode 
verse no Psalmo 17 f. n esta imagem admirável: < 

Et posuit tenebras latibulurri suam, in circuita eju*
tabernacuium ejus. ■? ?.f, ,.s ^,.. ^ . 

Eisaqui o que o triste ííutKõr" do 3Poémá Oriente trás* 
ladou (porque est», fonte nao ,he dos homens, he.de Deos) 
o veno . . , , . . , . '. 

„ Impenetrável sombra.-* 
Náo a pôde romper o entendimento humano. Deos náo 

he sombra para si ,' hè' sotobk 'Wa nos! -'' Vtía ;agora o 
mundo, isto mèSmo com maior força (quando eito Latim , 
já se sabe que he para o mundo, porque o Senhor Pato náo 
o entende , mas isso nao He'âil^a s/só'lhe deve servir de 
advertência para híó criticar òane tóo entende ) w 

Nubes, ft Gi/ii'O. in circuittt ejus. 

Isto, Senhor Pato, constroe^se na escola assim , tome sen
tido :< Nubes huma nuvem'; cu nu vens, etCaligo, e hu
ma sombra, ou Hum* es&xri&o t scilicet est, está in circtu-
tu ároda, c/W délie. Ora pois1 vai com sua lição passada, 
e veja como app:areçe 'c£J Sab^ò/ J^eJ;yèfti ;,; c lembrese 
que • ' . ' . . ' ■ ' . x-%, , ■■,",[',-' '.'■■ 

Sáo provas do que eu chgo;, ' . . : . " 
Roliça Badajoz, Pombal Rodrigo. 

Fim do decimo quarto Número. 

L I S B O A . Na.Impressão de Alcobia. 1816. 
Çom licença da Meza do Desembargo do Paço. 
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O ESPECTADOR PORTUGUEZ 

Jornal de Litter atura, e de Crítica. 

N.° 15" 

E 

A R T I G O I. 

LITTERATURE 

Mathmatica , Filosofia , Astronomia do Século 18. • 

M quanto em Inglaterra Bacon deVerulamio.pro
curava , sem effeito , despertar úteis « ^ J P " ^ 
auemento das humanas sciencias, plantando, a seu 
S , arvores genealógicasidos conheamentos sc ien 

rificos • e em quanto em França DesCartes, em lugar de 
observar i S g L v a hum systema, aliás muito engenhoso, 

raveis progressos sáo consequências das Fadigas ^«rarias 
doIaiscLfos do mesmo Galilêo , TornceU, , Vivian ; Cas 
"11; e Borelli. Neste mesmo tempo o Milanez Jáoaventu, 
fcavaUeri com a Geometria dis indivises ançouo 

fundamentos daquella linguagem com que se dejiao e&pU 
car no futuro os mysteries do immense Livro do Univer
so, isto he, da lingigcm do calculo differencial , oud s Au
lnes • este Boaventura he hum homem que nos taz susnet 
u r plagiâtes em Newton, c em Leibnitz; porque também 

http://he.de
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LES RÊVES 
DES 

PHILOSOPHES 
DEVOILES 

PAR L'EXAMEN DE LA SCIENCE DE LA NATURE; 

PAR L. C. A. CAMPOS. 

TOME I«. 

JNullius in verba. 

<ff,V --,-. 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. 

A.PARIS, 
1 REY ET GRAVIER, libraires, quai des Augustins, no55 ; 

v J . -L. CHANSON, imprimeur-libraire, rue des Grauds-
| Augustins, n<> 10. 

1820. 
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A S. M. F."' O SENHOR D. JOÃO VI, 

POR J. P. C. CASADO GIRALDES, 
CORONEL GRADUADO D£ MILÍCIAS, Ci.VALI.EIRO DA ORDEM DE CHRISTO , CONSUL DK S. l i . FIDELÍSSIMA. JTO NAVRE, 
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L - - s/i .-'' /".',' V ' ' 
s> ,yv- . *ÍJ; i- , ~ ^ 

V' 

VOLUME PRIMEIRO. 

PARIZ. 
FANTIN, LIBRAIRE, Rue de SeineSt.Germain, a* ia. 

7 CHEZJREY ET GRAVIER, LIBRAIRES, Quai des Augustins, n° 55. 
AILLÀUD, LIBRAIRE, Quai Voltaire, n° ai . 

M DGCC XXY. 

http://Ci.VALI.EIRO


-n 

VIAGEM EXTÁTICA 

AO 

TEMPLO DA SABEDORIA 

P O E M A 
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P O R 

JOSE' AGOSTINHO DE MACEDO. 

LISBOA 
N A I M P R E S S Ã O R E G I A . 

1830. 
Com Licença. 



1 6 UM QUABTO »'tf<»A í»LEITURA. 

E eu da taça bebi; •' •'" ?7 : *,.. 
Também Ramiro bebeu, 
£ junto d'elle me vi, 
Junto d'elle, que era meu. 
"Não posso mais" escrever, 

.cainha sorte mais contar, 
Este s.omno quer ..dizer ,_■■;. ._ 
Quenós vamos acabar. . . : í (. 

Se Julio acbasse Umamulher cóm a fisio

nomia de Filomena, seria a compatira fiel 
da sua vida. „ > , ^ (J: ^ ^ , 

TE&jL&Q----- & :. 
D A R U A ibòâ

ftp mino p«to. 
TEM continuado a agrSdár,.*' igualmente 

as pecas que o tèra acompanhado n< esta longa 
resiíencia, que a .mystêrioSa Mascara4em 
feito em Lisboa. Deos S'tm Melhor do que 
a nós n'essa peregrinHfc^J^Jj» de con; 
tinuar pelo mundo theaft$S.SD (,r:Í! ; c 

Acabando hoje o Q u o W ^ ^ S È ^ ^ J ' ^ Ê 
algum Sr. Assignante, que não irfftor AdéhJe -alem» :f""

e
"' 

JfeVa fazer a L reclamado ^ca^Jechj^t^adr^ 
Augustan." 140, loja de SUvalf irmSos^tend^cuiaado de 
remetier juntamente o compétefk^ec^^o-^Ja 18 
do corrente, a fim de se darem as providencias necessárias. 
^M^Tincouenientes.rMtíciy *<&<*% *"«2*»> 
apparVàmtnlo do; Numere ^A'Ptramos^l^s^^S'gnan-
lei desculpem esta fdllà Uiiolúnlaria.— 

r •* . !-■■ f ' " - i i-.iV 

NA IMPBEKSA' "NXÒlbSÀli. 

■ : Í - . 

■«;-?-
s, .a 

ou 
/ 

m: 
0 HOMEM DE OITO l̂ EGOAS DE 

mïÈmORlA PHYLOZOPHICA 
P O R 

VOLTAIRE, 

T H A D U Z I D A DO F R A N C E Z * 

L I S B O A : ift34. 
DOSFANO.UEIROSNV° 1?9 B. 

■ — 

ff licença dà'ihmmiùao de Censura* 
. . j ' " - . ^ . . 

è. imiibqja de António Marques da Silva, 
\.--; % a Atíguita N.° S. 
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TRATABO ELIEMEMTAE, 
DE 

mmmmmmwm ■&M 

ASTRONÓMICA , FIZICA , HISTÓRICA 
OU POLITICA, 

iM^TI'&Jl JE JMOJBlEMJnã* 

QUE O SEU AUTOR 

D. JOSE BE VRCULLU 

ao lïm. jçiir. Síoao Client 
fcjk.Vi.LEIBO H O X O K A n i O D l MUITO ANTIGA E S O B R E O R ' 

DEM DA T O t t R E E E S P A D A , 

TOMO I. 

« ~ 

P O R T O : 
I M P R E N S A D t ALVAÍIKS n l E E Í t l O , 

aos Laradoitios 3 ,° 10. 

J 0 3 Õ . 

http://fcjk.Vi.LEI


r - # 

**■*/*, 'ç/cJfà&j/srx/ 

<&t&*«s<á OL t?}*/*? 

'«. fuárr 

■ \ 

i 
2 "&-yZtoetr* *é /8õ6. 

k 

Ca. 

/ 
/ ' 



y \ / '/. 

) ! 

* . 

f 

P 
1 

TOIIIÎâ.la WàM ^ A M U 4 I ^ ^ 

TOMO V 
■f ■ -

K A I M L1 H I'.S'S A N A CI 0 N A L 

1856 
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O MUSEU PORTUENSE. 
JORNAL DE HISTORIA, ARTES, SCIENCIAS INDUSTRIES 

E BELLAS LETRAS. 
Publicado debaixo dos auspícios da Sociedade 

DA T Y P O G R A P H I A COMMERCIAL P O R T U E N S E . 

N.° 5 I 1.» D'OUTUBRO. I83t í 

V I S T A TEX.BSCOJPICA D O D I S C O » A X.TXA , BBTAÍTDO O H E I A . 

A LUA. 
Ditpois do Sol a Lua 6 de todos os astros aquel

le que mais excita a noisa attenção. O esplendor 
de sua luz a u e , tantas noutcs no anno , dissipa par

cial ou totalmente a escuridão — a sua influencia 
nas marés * no poro da ntmosphera — a idoneida

de de seus movimentos e da variedade de áhas pha

ses para lixar cpochas e regular USOÍ da vida civil , 
tema tornado, em todos os tempos, e para todos 
os povos , objecto de summo interesse c admiração. 
Todo*; o» cultos tem feito depender das circumstan

VoL. 1. 

cias de sua revolução o estabelecimento de certas 
festas religiosas; o navegante aproveitase do seu 
soccorro para determinar sua posição lio vasto de

serto dos mares ; o agricultor adianta e regula seus 
trabalhos sob sua benéfica l u z ; c tal ve* tódo3 , ul

trapassando o conhecimento de suas.^grdadeiras in

fluencias sobre a economia da natureza , temllio 
attribuido poderes que não existem senão na ima

ginação e ua credulidade. 
A Lua apresentanos um diâmetro quasi igual ao 

do Sol , mas não obstante isso e o clarão de luz 
que nos envia , é ella um astro dos nuis pequenos 
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©&^2&a&S a WHSUSStMXJWk, 

G F F E R E C I D A 

A' MOCIDADE P O R T U G U E Z A . 

Volume VIL 

L I S B O A 
1839. 

N A I M B R E N S A N E V E S I A N A . 

Rua do Loureiro, N.° 15, junto aos Caeta nos. 



íarnal ta Sociétaire Wsctyolmico-Ptylomatica. 
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'onvencidos de que o melhor methodo 
d ins t ru i r , e recreando, não seremos com 
tuao da opinião dos que querem vêr dester
radas as sciencias das columnas dos jornaes 
populares. A' vista do que acabamos d 'enun-
c i a r , a alguém parecerá , que levamos em 
vis ta , fazer nossos leitores abalisados Natu
ral is tas , ou Physicos p ro fundos :— engana-
se quem assim p e n s a r , porque nem o per
m u t e nosso cabedal de conhecimentos , nem 
a permit t i - lo , julgaríamos proveitosa simi-
íoante ide'a. 

Nimio ha sido o empenho em querer es
tabelecer limites determinados entre recreio 
e tnstrucçâo, quando melhor fora ter procu
rado estreitar os laços que devem unir estes 
dous elementos indispensáveis para a educa
ção nao só das c r i a n ç a s , mas ate dos adul
tos : effeituando essa un ião , servindo de ne
xo a essas ideas p r imas ; baze fundamental 
do ensino h u m a n o , encontramos a curiosi
dade , que arra igada no homem desde os 
seus M I S tenros annos , o faz embrenhar no 
inextricável labyrintho das theor ías , e dos 
systemas para satisfazer a sede que o devo
ra de tudo querer explicar. 

Haverá ah. a lguém, que não haja notado 
n essas «Jades , ern que ideas malfazejas 
ainda nao dirigem nossas acções , a frequên
cia com que são despedaçados os objectos 
de seus entretenimentos, ate os mais estima
dos? e qual será o motivo? se vos guiardes 
imtcamente por preconcei tos , d i re is , é o 
gemo da destruição q u e j á c o m e ç a a b r o l a r 
n estas tenras vergonteas, e que para o fu
turo vira a esmagar tudo o que se oppozer 
a sua marcha ; mas sede um pouco temera-
« n o s em vossos JUÍZOS, perguntae a esses 
corações juven i s , a quem a mentira a inda 

nao e' familiar, que sinceramente vos res
ponderão : era para ver o que continham) 
não quererá isto d izer , que n'elles começa 
a germinar a curiosidade ? satisfazei-lha, que 
lhes causareis tanto p raze r , como o que sen
tiam , quando se divertiam com esses brin
cos ; aproveitae o momento propicio de lan
çardes em seu espirito a semente da instruc-
ç à o , explicando-lhes o mecanismo que tão 
anciosamente desejam conhecer , e então 
vereis convertida mui facilmente a instruc-
çâo em recreio. 

I o d a a difFiculdade está em appresentar-
lhes os objectos de modo que lhes seja fácil 
a sua comprehensão, em subministrar-lhes 
os alimentos intellectuaes de tal forma ela
b o r a d o s , que com pouco t rabalho possam 
ser digeridos pelo espir i to : e o que acaba
mos de dizer a respeito da infância , egual-
mente se pôde applicar aos adul tos : p o r t a n 
to expôr as matérias por tal a r t e , que se 
tornem perceptíveis, recreando ao mesmo 
tempo que ins t ruam; tal e o problema que 
conve'm resolver. 

Hoje por certo ninguém poderá negar a 
utilidade da vulgarisaçâo dos conhecimentos 
scientificos convenientemente elaborados : 
cercando-nos por todos os lados milhares de 
objectos , que de continuo desafiam a nossa 
a t t e n ç a o , era mister que não os ficássemos 
contemplando com essa admiração estúpida, 
que as pessoas pouco ou nada instruídas cos
tumam manifestar á vista de phenomenos , 
que em si nada teem d 'ex t raord inar ios , sen
do unicamente consequências das leis que 
regem a na tureza , conhecidas as quaes , de-
sapparece todo o maravi lhoso; tornava-se 
preciso profundar os seus mysterios , a levan-
tar parte do véu que occulta os seus arca
n o s , a fim d'oblermos em troco noções im
p o r t an t e s , e scenas que nos ex tas iam, c 
fazem elevar o nosso pensamento ao Crea-
dor de tantas maravi lhas. 

Que fecundo manancial não nos offerece 
o estudo da Philosophia Nal i . ra l? abrangen
do em seus limites immenses objectos , qual 
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