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Leonardo Coimbra e o Integralisirio Lusigano 

Por ARMANDO BARREIROS MALHEIRO DA SILVA 

*Que o espírito corra em líquidas torrentes subter- 
râneas, que uma maré de Amor levante o Direito, que 
o Eterno explique o presente!». 

Leonardo COIMBRA 

«uAo Princípio era o Verbo ... n E confessar o Verbo 
ao princípio de todas as coisas, é confessar o Espírito 
dirigindo o Mundo, é confessar a inteligência encami- 
nhando a acção. 

António SARDINHA 

Introdução 

Quando em 1979-80 frequentamos, na Faculdade de Filosof,ia de 
Braga, um acurso~ intitulado «A Filoscvfia de Leonardo Cohbra», dirigido 
pelo brasileiro Dr. Miguel Spinelli, tivemos o agradável ensejo de 
reflectir, mediante a abordagem do tema em epígrafe, sobre o confronto 
dialéctico que opõe os discursos rex~,olucionários e heberodoxos à dou- 
trina da Contra-Revolução - problemática ouriosa e pertinente, situada 
entre a História das Ideias em Portugal (séculos XIX-XX) e a Filosofia 
Portuguesa Contemporânea. 

Valwidos alguns meses após o fim daquele «cnrso», surgiu a oportu- 
nidade !de divulgar o referido tema, enquanto contributo para a explo- 
ração da problemática subjacente. E assim nasceu este estudo, com o 
qual se pretende propor, apesar 'das limitaçóes e lacunas inevitáveis, 
uma leitura possível das diferenças e eventuais semelhanças existentes, 
a nível filosófico, pedagógico e político, entre o discurso de Leonardo 
Coimbra (1883-1936) e a doutrina do Integralcsmo Lusitano (apareceu 
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em 1913, e esbateu-se por vdta de 1933). Leitura assente, aliás, num 
certo enqurvdramento histórico marcado pela onise, pela ruptura e pela 
desilusão (leiam-se as «Memórias Políticas,, de José Relvas ...) e numa 
simples evidência: o «criacionismo» (cântico da simbiose dinâmica entre 
espírito e matéria, cântico da Libendade ...) e o .pensamento contra- 
-revolucionário» (hino da pujante Tradição ... ) constituíram uma empe- 
nhada aposta cultural e ideológica na defesa da mais viva portugalidade. 

1. A Aguia e o Pelicano, Arautos alados da Pátria renascida 

De tudo o que se tem esorito sobre a crise de 1890-92 pode-se inferir 
que ela constituiu um importante ponto .de chegada e de  começo. 
De chegada, porque marcou o fim do percurso iniciado pela ~civiiização 
liberal,,, após o estimulo regenerador de 1851 -percursto contradit6ri0, 
incapaz de operar o renascimento integral do país, e responsável pelo 
sombrio ocaso e #flagrante descrédito daquela (já visíveis a partir 
de 1868). E, {de começo, porque abriu as portas a um explosivo período 
de ruptura política, sócio-económica e cultural em que o republicanismo, 
num conluio nítido com a Maçonaria, apareceu como o depositário de 
todas as esperanças e o agente mágico das necessárias transformações 
-o ideário republicano foi tecido no ambiente complexo da Geração 
de 70, caracterizado p d a  humilhante supremacia dos sistemas vindos 
do est,rangeiro, por comboio (Hegel, Comte, Proudhon, Marx ... ) e pela 
saudável tentativa de erguer bem alto um Pensamento genuinamente 
português. 

Uma análise atenta e profunda desse período de ruptura, assaz con- 
vulso, permi,te-nos descobni-10 como reflexo dum,a intrincada orise de 
identid'ade vivida pelo país a vá,rios níveis: a nível politico, merece des- 
taque a tendência autori,tária - sintama bem expressivo - #que teve o 
apoio ,da Liga Liberal, presidida por Augusto Fushini, e de homens como 
Oliveira Martins, convictos de que era possível .vida nova. se o Rei, ofus- 
cando os partidos, governasse a Nação (ensaio de «vida novan feito in 
extremis, a ,ditadura de João Franco fmstmu os últimos esforços de 
D. Carlos para salvar o agonizante constitucionalismo monárquico); a 
nível socCa1, salienta-se a situação critica da bumguesia, que buscava um 
novo e sólido ponto de equilíbrio (e de encontro) face a ,diversas ameaças, 
nomeadamente a .representada por um proletariado sedento de justiça 
social e imbuído de anarco-sindicalismo - entretanto o país ia-se enta- 
lando mais e mais entre a bancarrota e a miséria; a nível cultural a crise 
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atingiu, também, o paroxismo, que foi reflectido, de modos vários, por 
,um TeóMo Eraga, uim Sampaio Bruno, um Eernando Pessoa, um Leo- 
nardo Cohbra, urm Ant6nio Sbgio, um Anthio Sardbha ... O poeta dos 
heterónimos encarou-o com uma forte paixão messiânica que lhe abra- 
sava o estro: 

«( ... ) para Portugal se prepara u m  rresu~rgimento assombroso, um 
período de creação literaria e social como poucos o mundo tem tqido. (. . .) 
Tudo indica portanto, que o nosso será, como aquele, maximamente 
creatdor. Paralelamente se conclue o breve aparecimento na nossa terra 
do tal supra-Canlões. Supra-Camões? A fra:e é humilde e acanhada. 
A analogia impõe mais. Diga-se .de um Shakesipeare» e dê-se por teste- 
munha o raciocinio, já que não é utavel o futmrox ('). 

Este presságio «sebastiantsta» de Pessoa c o d h a  a ferida aberta 
na alma portuguesa, porque o sebastianismo, como bem observou 
Eduardo Lourenço, arepresenta a consciência delirada de uma fraqueza 
nacional, de uma carência,, (2). Fraqueza nacional sintoma de crise pro- 
fuad,a, que deve ser medida através de inquhitos sistemáticos. Para 
que se consiga impulsionar um exaustivo entendimento da realidade 
mítica do Ego lusitano, poderá um desses inquéri$os 'nc5dir wbre a men- 
sagem global e rica dos movimentos aparecidos nas alvores deste século 
(«Ren%cença  portuguesa^, «Orpheu>>, «Portugal Fu t~ . s . t a» ,  «Integra- 
lismo Lusitano,,, «Sema Nova>, ...) e dos .profetas» isolados como um 
Rad  Leal ou Henoch, d t o  injustarnm,k esqueoido C). 

Empunhando a espada, símbolo da força renovadora tão necessária, 
a República fez finalmente a sua estreia em Lisboa a 5 de Outubro 
de 1910, quase vinte anos depois do sangrento e fmstmdo 31 de Janeiro 
de 1891, surgido em plena erupção nacional e na burguesa cidade do 
Porto (berço do célebre Sinédrio e urbe invicta). Houve, de facto, un 
atraso arreliador para os republlicmos, mas a chama continuava acesa 
e a conjuntura ainda era algo propícia para se cumpmr o programa idea- 
lizado por Antero de Quental: «A República, é no estado, liberdade; 
nas consciênci,as, morali'dade; na indústria, produção; no trabalho, segu- 

- 
(1) Cfr. PESSOA, Femando, Reincidindo ..., in  .A Aguian, 2." série (5 Maio 

1912) p. 143. 
(2) Cfr. LOURENÇO, Eduardo, O Labirinto da Saudade. Psicandlise Mitica do 

Destino Português. Lisboa. Publicações Dom Quixote, 1978, p. 24. 
(a) Vide GOMES, Pinharanda, Raul Leal-Iniciação ao ser1 conhecimento. 

Surndrio Bio-Bibliográfico, in <Gil V icen te~ ,  Guimarães, 2.' série. 9-10 (Set.-Out. 1962) 
pp. 133.140; e id., Raul Leal ... Sumário Ideológico, in  ibid.. 11-12 (Nov.-Dez. 1962). 
pp. 176-183. 



rança; na nação, força e independência. Para todos, riqueza; para todos, 
iguzldade; para todos, luz» (9. 

Ressurgir ou renascer tornaram-se de imediato palavras de ordem 
cruciais tanto para idealistas sinceros, como para demagogos encapo- 
tados. Uns e outros haviam sofrido o terrível feitiço da retórica infla- 
mada e convincente, poética e aointvsa, então reinante. Uns e outros 
fizeram-se arautos ,de belas promessas, enquanto que a ~Fonmiga Branca* 
prosseguia voraz e demolidora, perante a intrepidez do Couceiro cons- 
pirador.. . 

N'este o h a  de .,boa nova),, nasceu no Porto «A Aguian a 1 de Dezem- 
bro desse ano de 1910, dirigida por Alvaro Pinto, e em breve animada por 
Augusto Casimiro, Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra e Teixeira de 
Pascoaes: O «aguilismo» - t emo  empregue por Pinharanda Gomes - 
assumiu um n i~ ,do  anti-positivismo e pretendeu ser independente, para 
adoptar «as posições de imparcialidade crítica que a evolução política 
necessitava; e neste apelo a uma posição anti-ideológica se terão esbo- 
çado os primeiros sinais das cisões futuras. No entanto, o clima mos- 
trava-se favorável a atribuição das deficiências da vida portuguesa aos 
sistemas instructo-educativos e A Aguia fez acentuar esse aspecto, pre- 
conizando uma profimda e vasta reforma da instrução, reforma essa 
pela qual os cidadãos deviessem funcionais para os fins que a nação 
tinha d'e se propor. (5). 

Refira-se a propósito, que este pendor pedagó-gico dos «aguil,istas» 
- tema que adiante desenvolv,eriemos -fora herdado da *Nova Silva* 
e de .Os Amiigos do ABCu. A primeira foi m a  revista apaxecitda em 
Fevereiro de 1907 e d'e curta duração (dirigiram-na h n a r d o  Coimbra, 
Jaime Cortesão, Alvaro Pinto e Cláud,io Basto), que se propôs eivada 
de ananquiçm'o, defender a suprema L i h d a d e  (sem omitir a Justiça 
e a busca ,da Verdade), intuito, aliás, bem expresso e ddinido no 
arbigo .,O Homem Livre e o H~omem Legal» de Laonardo «aprendiz 
de filósofo» (este e outros textos revelam-nos já as linhas básicas e 
perenes do pensamento do seu autor). O segundo consistiu num centro 
doutrinário e de combate, prqosto em 1908 (algum .tenupo depois 
da famosa greve académica, que marcara o fim da revista precedente) 

(4) CCf QUENTAL, Antero de, A República (1870), in .Prosas., t. 111, p. 188- 
cit. por SERRAO, Joel, Da República Portuguesa e de Fernando Pessoa nela, introd. 
de <Da República* (19101935). Lisboa, Atica, 1978, p. 28. 

(3 CEr. GOMES, Pinharanda, O Pensamento Português (IV). Lisboa, Edições 
do Templo, 1979, pp. 176177. 
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e empenhado na tarefa de remodelar a imagem e natureza da Univmsi- 
dade dentro .dum secreto idealismo romântico e duma perspectiva 
antipositiviista, unidos «a uma peculiar concepção espiritual da vida 
e do universo, que irá encontrar o seu maior esplendor na «Renascença 
Portuguesa>,» (B). E quando ele acabou os homens que o criaram (os 
mesmos da aNova Silva*, sdvo Alvaro Pinto e Cláud,io Basto, ~substi- 
tuídos. por Augusto Martins) passaram-se para «A Vidas, semanário de 
doutrinaçáo anarquista, onde Leonardo Coimbra deixou mais vestígios 
do seu filosófico interesse pela .Existência, pelo Homem e por Deus», 
a par duma crítica aÓ positivismo de Alfredo Pimenta r). 

Mas voltemos a «Aguia», núcleo gerador, e depois de 1912 em 
diante 6rgão oficial <dri «Renascença Portuguesa.. A lei,tura atenta da 
1." série (1910-1911) comprova as palavras de Phharanda Gomes supra 
tramscritm, e permite dgumas cons,iderações. Assim, salientaremos já 
que nela se nota, por trás do pretendido distanciamento arítico em rela- 
ção ao poder (B), uma coruscante euforia transbordando 'dealismo, na 
qual firmou os seus projectos renovadores. Como arauto, que se prezava 
de ser, vêmo-Ia, pois, a desenhá4los e a apostar quer no pa'tn-ioóismo 
habilmente empregue pelos estrategas da República, quer na urgência 
duma elite, ilustrada por Teixeira de P,ascoaes com o conceito - visível, 
segundo ele, em Tolstai - do «Homem-Superùos» de raiz evolucionista, 
a que Miguel Spinelli deu oportuno relevo na sua tese «'A Filosofia de 
Leonardo Coimbra* r). Entrevê-se, também, nela um certo tipo de abor- 
dagem, mais desenvolta e nítida na série posterior, problematizadora 
dos temas científicos, que, por exemplo, um Abel Salazar seguiu, mas 
com intuitos ,diversos. A par disto, apercebemo-nos ainda dum aspecto, 
aparente pormenor inexpressivo, que, num encaixe vanguardista, esconde 
o ensaio tímido de inverter a palavra como ins tmento  mental: tfiata-se 

(6) Cfr. SPINELLI, Miguel, A Filosofia de Leonardo Coimbra. O Homem e a 
Vida dois Termos da sua Antropologia Filosófica. Braga, Publ. da Faculdade de 
Filosofia de Braga, 1981, p. 47. 

(9 !2 visível essa critica nos seguintes artigos: «A Inquisição Positivista~ (nP 1 
de 3/1/1909), onde L. Coimbra contesta a tese de Pimenta sobre a legitimidade e 
eficácia social da pena de morte e «O Sociólogo Alfredo Pimenta» (n:'22, 30/5/1909 
e 24, de 13/6/1909), tem que é feita uma critica cerrada e pol6mica às concepções 
de A. Pimenta. 

(3 A defesa da liberdade religiosa suotentada por Leonardo Coimbra contra 
o feroz anticlencalismo republicano exemplifica bem esse distanciamento. 

(9) Vide ob. cit., pp. 57-59. 



da altezação da ,grafia arcaica feita pelos «águias» nos primeiros 
números. 

Com o ano de 1912 surgia a «Renascença Portuguesa», apoiada na 
2." séri'e, finda em 1921, de «A Aguian, que tepia como colaboradores 
Teixeira Rego, Raul Piroença, António Séngio, Sampaio Bruno, Teófilo 
Braga, Fernando Pessoa ..., e, a partir de O u t u ~ o ,  no qui,nzenásno de 
.inq.uento à vida nacimal «A V i  Por.tuguesa». Os uaguilistass davam, 
assim, um passo importante para aplicarem na prática, e apesar da sua 
diversidade, as soluções possíveis aos problemas de índole educativa, 
politica e social. A imagem da Pátria tinha, na sua áptica nem sempre 
comum, de ser renovada oom a acção persistente e justa da República, 
continuadora das medidas sensatas até aí tomadas. Mas, contra isto, 
manifestaram-se a demagogia dos «demooráticosa, a oposição destnutiva 
de «evolucionistas» e «unionistas», o caos económico e mdtos outros 
males - nuvens cinzentas a escurecer a esperança dum Portugal 
renascido. 

A 10 de Agosto de 1912 Lmnardo Coimbra concedeu ao <<Mundo» 
uma entrevista sobre o espírito e objectivos da «Renascença Portuguesa», 
assaz eloquente quanto a força animica e ambiciosos projectos que esti- 
mulavamos xaguilistas>>, numa época em breve marcada pd.0 apocalipse.. . 

Atente-se nas seguintes palavras: «( ... ) A Renascença Portuguesa 
deseja dar uma finalidade á vida nacional. Temos vivido na embriaguez 
do combate á deshonestidade administrativa e todo o esforço moral 
se tem afirmado nesse sentido. A precipitação da luta, quavdo se con- 
densava em volta da questão política, fez que a avan&,inação se Emi- 
tasse ao castigo do roubo, que era a permanente fo~ma de governação 
monarchica. Os ,padres videiros, utilitarios e materialistas aliaram os 
seus interesses aos interesses do trono. Deste modo, a revolta contra os 
governos desmoralizados atingiu o catolicismo materialista e ateu. (. . .) 
Agora, deutru5do o passado e distendido o esforço de defender a Repu- 
blica ameaçada, é preciso impedir a dissolução das vontades pela criação 
de um ideal colectivo, que seja ao mesmo tempo uma indubitavel afir- 
mação das eternas forças do espiliitox ('4). E depois de se referir ao 
sucesso que esse novo m~ovimento estava a ter, apontou o razoável 
númaro de sócios e o saldo positLvo da revista, disse sobre os projectos 
de futuro: «( ...) Em outubro reabriremos a Universidade Popular com 
cursos completos; abriremos aulas noturnas de instrucção primaria 

(10) Cfr. A .Renascença Portuguesa*, entrevista dada por Leonardo Coimbra 
ao .Mundo», Porto, nP 4283 de 10/8/1912. 
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para crianças e adultos e iniciaremos a publicação de um quinzenario 
em que se estudem os diferentes problemas nacionais, de forma con- 
creta e precisa. Para esse fim estão organizadas quatro comissões que 
estudmão, em todos os seus aspectos, os problemas religioso, educativo, 
económico e social. Tencionamos ainda promover grandes festas de Arte 
e consagração e levar ás tenras do norte, que tão caninhosamente nos está 
acolhendo, a palavra dos oradores e conferentes da vulgarização da obra 
da Renascença,, C'). 

Esta seguirira, pois, o caminho da instmção popular e da activi- 
'ade soci,al conoreta com o fito imediato do renascimento nortenho. 
Para além dmisto sdiente-se ainda o seu «carácter religioso, ao mesmo 
tempo hermético e eouménico: hermético, pois era patente a sua pro- 
funda inspiração lusiada, quase rácica, ecuménico pelas suas veemen- 
tes ansiedades de o~dem transcendente9 ('2). 

Da entrevista de Leonardo Coimbra se infere; portanto, o propósito 
de renascer Portugal com a República. O mesmo, mas sem esta, era, 
entxmentes, defendido na Bélgica por kn grupo de moços, Domingos 
de Gusmã'o Araújo, Luis de Alm&,da Braga e Rolão Preto, responsável 
pela revista «Alma Portuguesa» (1913), germen do Integralismo Lusitano. 
Esses moços situavam-se no campo monái-quim, farido por graves e 
antigas cisões. 

O pacto de Dôver (30/1/1922) conseguiu formalizar um acordo, 
embora temporário, entre as duas tendências opostas: constituoionais 
e legitimistas. Estes encarnavam o M,iguelismo, mito complexo (mescla 
de valores, crenças, traumas colectivos, caracteres ideossincrhsicos, etc.) 
gravad'o na alma lusitana, e presente no espírito desses rapazes, lei'tores 
atentos de Gharles Maurras e fervorosos defensores da Tradição. Ela .é 
a lembrança de momentos e acções sucessirvas, realizadas em tempos 
diferentes, mas tendo entre si wn veio eterno que as liga e lhes dá 
unidade. As fórmulas envelhecem com os homens; é preciso, pois, 
renová-las para que conservem mocidade e frescura» ('S). 

Isto significa que, para eles, o devir hiistó?;ico dafinia-se como evolu- 
ção na continuidade, tomando-se neste sentido possível recuperar no 

(1') Cfr. id., ibid. 
(I2) Cfr. DIONISIO, Sant'ana, Instantes de Mística Catálise e de Sibilina Pro- 

fecia. in .Nova Renascenca*. Porto. vol. I. 1 (Outubro 1980). D. 8. . , 

( 1 s )  Cfr. BRAGA, L& de ~lmeida,  ak.  publ. in n." 2 dé &ma Portuguesau - 
cit. por PERES, Damião, Histdria de Portugal (Suplemento). Porto, Portucalense 
Editora, 1954, p. 18. 



presente modelos usados com êxito no passado - Idade Média e periodo 
da Restauiação. Recu;paraçáo necessária, na sua perspectiva, porquanto 
as propostas republicana e &iberal procediam da de~enereschcia total da 
civilização europeia, níeida a partir de 1789: unis as hostes monárquicas 
em torno dum ideal ardente e dum combate sem tréguas contra a Repú- 
blica, eis o linear propósito que os galvanizava, e que seduziu jovens 
desiludidos p4), destacando-se dentre eles António Sardinha, membro 
sm 1913 do núcleo integralista do interior ca revista de dihsão restrita 
«Integralismo Lusitano» foi o seu órgão oficial), a que, também, perten- 
ceram João do Amara1 (outro desiludido), Hipólito Raposo, Pequito 
Rebelo e Alberto de Monsaraz - estes dois últimos foram os principais 
suster.táculos económicas do movimento. 

Desiludido e sagaz, Sardinha viria a estabelecer um lógioo e estreito 
paralelo -hoje indiscutível -entre o 5 de Outubro e a Revolução 
de 1820, e a supmamr o processo de gestação 'o «.Pelicanou, dotando-o 
dum sistema doutrinário coerente e radical; sistema que, como o criacio- 
nismo, emegiia dentro do ~triiângulo idiológico~ dominante na época: 
positivismo e seus derivados (merece especial destaque o maurrasia- 
nismo), evolucion~çmo de Spencer e materialismo de HaeM e suas 
ramificações (anarquismo, marxismo, etc.). 

No ano de 1914, enquanto a <<Renascença>, prosseguia os seus inqué- 
ritos sobre a vida nacional no plano religioso, pedagógico, económico 
e social, a <cruzada. integralista recebeu um decisivo impulso com o 
regresso dos exilados, que logo se juntaram aos membros do núcleo 
do interior, e com o lançamento da revista .Nação Portuguesa,>. 
Em pouco tempo já o Integralismo Lusitano dispunha duma ampla rede 
organizativa, cuja cúpula dinamizadora - a Junta Central -foi criada 
em 1916, ano em que se realizaram as conferências da Liga Naval Portu- 
guesa sob o titulo genérico de «Questão Ibéricas ('"), as q ~ i s  abriram 

('4) E latifundiários, como sugere António J. TELO, em «Decadência e Queda 
de I República Portuguesa. (Lisboa, A Regra do Jogo, 1." vol., 1980). Referindo-se ao 
Integralismo Lusitano no quadro das forças conservadoras do após-guerra, ele 
observa que os principais Integralistas-A. Sardinha, J. A. Pequito Rebelo e 
Conde de Momaraz-eram grandes senhores de terras no Alentejo. Disto infere 
imediatamente, que a doutrina, ncheia de anacronismos., por eles defendida reflec- 
tiu o espírito e os interesses da sua classe, contrária à reforma da agricultura 
nacional proposta pela República e à burguesia urbana (mais o seu afamigerado 
progresso tecnológico»). 

' )  A *Questão Ibgrica-O Território e a Raça,, (Lisboa, Tip. do Anuário 
Comercial, 1916) contém as seguintes conferências: «O Temtório e a Raça. por 
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caminho a um iberismo, diverso do defendido, em meados de oitocentos, 
por D. Sinabaldo de Más, Latino Coelho ou Félix Henriques Nogueira p). 

Entretanto cresceu a penetração da doutrina integralista nas v&ri,as 
regiões do país, mediante um número ca'da vez maior de semanários 
regionais a ela afectos. E em 1917 surgiu o diário «A Monarquia», espelho 
níti'do da sua cmbatividade ardente, dos seus limites e anacronismos, 
do seu pendor elitista, da sua influência junto dos «elementos da antiga 
nobreza, lat,ifun.diários, camponeses ricos e os seus filhos nos meios estu- 
dantis» ('") e do seu pragnnatismo político, bem visível em 19'18-19, quando 
Sidónio Pais, interpretando os sentimentos de dor e de revolta dum povo 
atirado para a terrível Guerra de 1418, impôs uma experiência insólita: 
uma «República Nova» com um <Presidente-Rei»! Mas a sua brusca 
morte, obstruindo a via do restauracionismo mediato e subtil, lançou 
os homens do «Pelicano», em conluio com os soldados de Paiva Couceiro, 
na aventura precipitada e frustrante da Monarquia do Norte e no com- 
bate desastroso de Monsanto. 

Estes desaires produziram, como é óbvio, um imediato e pro- 
fundo mal-es'ter nas forças monárquicas. A ruptura com os ccoucei- 
ristas. tornou-se, por isso, inevitável, seguindo-se-lhe o pol6mico ulti- 
matum dirigi,do p,elos in.tegra1istas a D. Manuel I1 como meio de o 
obrigar a comprometer-se com os seus ideais; mas perante a cate- 
górica recusa do ex-monarca, a J. C. I. L. teve de virar-se para 
D. Miguel 11. Ao cabo de dificeis negociações ficou acordado que este 
abdicaria os seus direitos de pretendente ao trono a favor de seu filho 
D. Duarte Nuno, ainda menor. Não tardou, porém, que o compromisso 
6osse paradoxalmente posto em causa pelos miguel-istas. Descontentes 
com a incapacidade conspiratória da Junta, voltaram-lhe as costas e 
julgaram mais seguro reconshecer D. Manuel como Rei legítimo. A agravar 
isto deu-se a cisão, há muito latente, dos integralistas críticos quanto 
h conduta da própria J. C. I. L. (Alifredo Pimenta, Caetano Beirão, etc.), 

A. Sardinha; «A Língua e a Arte» por Hipólito Raposo; «Música e Instrumentos» por 
Luís de Freitas Branco; «Aspectos Económicas» por J. Pequito Rebelo; ~Colonizaçóes 
Ibéricas* por Rui Enes Ulrich (presidente da J. C. I. L.); *Direito e Inotituiçõesu por 
A. Xavier Cordeiro; *Aspectos Político-Militares» por Vasco de Carvalho e «Lição 
dos Factos. por L. de Almeida Braga. Ficaram por publicar a de Alberto de Mon- 
saraz e a de Augusto Picão Tello uA Eamilia e a Tradição.. 

( 0 )  Vide MASCARENHAS, Manuela, A Questão Ibérica (1950/1980), in nBra- 
cara Augusta*, Braga, vol. XXXIV, 78 (Jul-Dez. 1980), pp. 183-626. 

(1) Cfr. TELO, A. I., DecadSncia e Queda da I República Portuguesa, ob. cit., 
p. 54. 



os quais constituíram a «Acção Realista Portuguesa. em 1923. Neste 
mesmo ano integralistas e seareiros estiveram juntos, embora por pouco 
tempo, na .revista «Homens Livres. C8). 

Encurralada, e vendo a sua actuação política a beira do descrédito, 
a Junta Central só teve como alternativa auto-suspender-se sine &e. 
Isto equivaleu quase a um «suicídio», mas spreendentemente o Inte- 
gralismo Lusitano pôde resistir a esse golpe, obtendo um sensível acrés- 
cimo de vigor e de empolgante apoio. Intensificaram-se as uSi.ltrações 
integralistas no exército; subiu a sua inhluência entre as associaçóes 
patronais e agrícolas e a imprensa regional ao seu seI.viço mdti,plicou-se 
bastante. A questão dinásbica continuaria, no entanto, a ser unn eespimho» 
incómodo e fixo. Malograra-se o Pacto de Paris (17/4/1922) e falhariam, 
também, as deligênoiaç da «Acção Realista» para unir as várias facções, 
o que só fioi possível com a morte de D. Manuel 11. Essa q-sstão contri- 
buiu, pois, para esvazi.ar de sentido prático a luta do ePel.icmo» contra a 
República :agonizante. 

Exibindo um estilo e uma d inh ica  diferentes dos do Integralismo 
Lusitano, a «Renascença Portuguesa), não deixou, também, de se empe- 
nhar profundamente na vida política, sobretudo de 1912 a 1915. Neste 
período ela promoveu, em cecta sintonia nos anos de 1913-14 com o 
governo de Afonso Costa, os inquéritos do quinzenánio «A Vida Portu- 
guesa» em quatro níveis essenciais: o religioso, o pedagógico, o econó- 
mico e o social. Contudo, só nos dois primeiros é que o trabalho das 
respectivas comissões e as medidas propostas atingiram forma, unani- 
midade e alguma eficácia; pode mesmo dizer-se que a «Renascença» 
desencadeou no campo instructo-educativo um processo modelar, para 
o qual contribuíram excelentes pedagogos como um Leonardo Caimbra, 
um António Séngio ou unn Jaime Cortesão, que ao referir-se à Univer- 
si,dade Popular do Porto em 1913 -mo em que nasceram as da Póvoa 
de Varzim e de Vila Real -escreveu: c(. . .) A nossa Universidtide Popular 
do Porto abriu na sua sede cursos especiais em tal número que em cada 
dia ha trez e quatro aulas e, o que é mais significabivo, frequentadas na 
quasi totalidade pelo máximo número de alunos que as nossas salas com- 
portam, que ainda, postas as reservas da higiene e as prescriçõis peda- 
gógicas, não vai alam de vinte para cada curso. 

«( ...) Nestes cursos especiais o pequeno número de alunos permite 

(18) Vide MEDINA, Jcáo, O Pelicano e a Serra. A Rvista Homens Livres (texto 
integrai). Lisboa, Ediçõeo António Ramos, 1978. 
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já uma lição conversada, em que o professor vai guiando para a con- 
quista da verdade as curiosidades que livremente inquirem, num desejo, 
numa ância fora de todas as peias. 

.O que este ensino é de fecundo em lições .de solidariedade, de res- 
peito mútuo, actividade generosa e desejo ideal a acendrarr a vida, é bem 
escusado encarece-lo. A melhor prova dessa acção educativa está em 
que muitos dos alunos dos nossos cursos sentem desde já a vontade bem 
afirmada de trabalhar na obra da Renascença. 

'(Sim, é bem certo que uma parte das nossas classes médias está 
invadida de egoísmo, desconfiança, e dum estreito, obsidiante pensa- 
mento de luta pda vida, não dando á realisação dum ideal colectivo, 
Unico distintivo das sociedades superiores, as que deixam o seu nome 
na histósia, aquela parção de ardente enengia de que esses ideais teem 
que se alimentar para resistir sobre a Terra» ('4). 

Acrescente-se a isto uma nota de interesse: os cursos especiais 
noturnos dessas Universidades iam do «Português e literatura portu- 
guesa» até à «Música», passando pela uOrto~rafia», «Contas para o 
Comércio», «Escrituração Comeroial», ((Trabalhos manuais educativosx, 
<&%odelação em barro),, ~Contabilidadea e aNoçóes de Sciênciasn; o 
limite máximo de alunos era ,de 12, a duração oscilava entre 3 ou 4 meses 
«conforme o aproveitamento obtido» (os de «OrtografUan durariam apenas 
9 lições), a insoriç20 fazia-se por quota mensal de 100 a 500 reis e a 
perda de frequênoia ocorria se fossem dadas três faltas consecutivas. 

No plano religioso o grande objectivo consistiu em elaborar uma 
síntese vivificadora da religio~~dade humana; para isto muito contri- 
buíram Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes. Mas no que concerne 
à problemática sócio-económica e à politica propriamente dita houve 
falhas importantes denunciadas par António Sérgio nas entrelinhas dos 
textos pol6micos sobre o saudosismo de Pascoaes. Para ele e para Raul 
Proença não bastava que os ((renascentes. ensinassem economia, socio- 
logia e história, sugerissem soluçóes teóricas e pontuais para os pro- 
blemas da indústria, .do comércio e do trabalho, analisassem na «Aguiax 
(2." série) ou em aA Vida Portuguesa» a situação política, reflectissem em 
números especiais sobre a Guerra e sobre outros temas graves ... ; acom- 
panhando isto devia ser criada uma dinâmica funcional, e proposto um 

('9 Cfr. CORTESAO, Jaime, Questões Educativas. As Universidades Popula- 
res-V As Classes Médias e a nossa Universidade Popular do Porto, in =A Vida 
Portuguesa*, Porto, 8, de 18 de Fevereiro de 1913, pp. 58-59. 



sistema acutilante capaz de erguer nas hostes republicanas alternativas 
não só pedagógicas, mas também sociais e económicas às doutrinas per- 
niciosas, como a do Integralismo Lusi,tano. Sérgio e Proença discordaram 
d'a inflecçáo demagógica que a República foi tomando, criticaram-lhe o 
«verniz burguês, e psoclamaram bem alto a urgência dum novo rumo; 
por isso exigiam que a «Renascença» quebrasse a sua nociva passividade 
-misto de contemplação estática e de ausência-e desse um con- 
tributo à altura dos seus méritos, colaborando em bloco, por impera- 
tivos de ordem nacional, com a República renascida após os revezes 
monárquicos de 1919-ao lado de Domingos Pereira ou em «governos 
de concentração». 

A resposta a tal repto foi ténue: Leonardo Coimbra, talvez como 
.renascen<te», chegaria a ser Ministro da Instrução Pública em 1919 
e 1923, uns m'rses antes de ser empossad'o A. Sérgio, e deputado 
em 1924 pelo partido republicano, sem que isso, porém, ,ssoitmse 
falta de garra desta, e ansioso por anular a .onda integralista,,, Raul 
Droença abandonaria o eaguilismon fundando com Jaime Cortesão, 
Augusto Casimiro, Aquilino Ribeiro e outros, em 1921, a «Seara Nova». 
Assente em princípios já esboçados na ~Aguian (1." série), ela pretendeu 
explorar ao máximo a rota aberta pela «A Vida Portuguesa», incidindo 
sobre a base política e social. Recusando o estatuto de partido - recusa 
herdada da «Renascença» -e evitando contactos estreitos com o poder 
-atitude idêntica à dos eaguilistas~ -, a *Seara Nova» esforçou-se por 
superar o problema da participação dos intelectuais no processo histó- 
rico (problema que enredou muito a actividade prática dos crenascen- 
tes»), ao mesmo tempo que insistia na defesa do democratismo. 

Prosseguindo com o esboço dos contrastes entre a «Renascença Por- 
tuguesa,, e o «Pelicano», importa, agora, atender à mensagem da «A,guia* 
(1912-1926) e da «Nação Portuguesa. (1914-1926), porque nela se encontra 
o complemento indispensável ao quadro ideológico e culttural e m  que o 
confronto Leonardo Coimbra - Integralismo Lusitano deve sar lido. 

Numa breve síntese apreciaremos a «Aguia» dividindo-a em três 
fases: a primeira vai até 1915; a segunda finda em 1921 e a terceira 
em 1926. Esta divisão justifica-se dado que a cada uma destas fases 
corresponde um .ambiente» específico. 

Aberta à literatura, à arte, à ciência, à filosofia e à critica social, 
a «Aguia» revela-nos, na primeira fase, o propósito de aprofundar a via 
das sínteses - saudosismo e oriacionis.mo - já traçada na série inicial. 
A par disto, amos aspectos imphi-tabtes merecem justo destaque: a 
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uma efectiva mobilização da «Renascença». Reagindo contra a flagrank. 
aposta no elitismo (característica comum aos intelectuais da época), no 
discurso anti-positivista, na abordagem problematizadora da Ciência e 
na revisão pedagógica .do ensino secundário da Matemática, da Histó- 
ma, etc.; a análise li,terária da Poes'a Portuguesa d~ um pxisma psico- 
lógico e sociológico, a cargo de Fernan,do Pessoa em xA Nova Poesia 
Portuguesa Sociologicamente Considerada» (4, 2." série, 1912) e em 
«A Nova Poesia Portuguesa no seu Aspecto Psyohologicon (11, 1912); a 
homenagam sentida ao pensamento de Sampaio Bruno; a erudiçáo deli- 
ciosa do Visconde de VillaaMoura; a permanente função filosófica e cri- 
tica da Poesia e da Arte e o polémico ensaio de ehermenêutican «Nova 
Teoria do Sacrificioa de J. Teixeira Rego. 

Mas voltemos às sínteses, ou melhor, a uma delas: o saudosismo. 
Teixeira de Pascoaes, o poeta4ilósofo do Maráo, &briu a 2." série escre- 
vendo a dado passo: «Renascer é dar a um antigo corpo uma nova alma 
fraterna, em harmonia com ele. O Passado é ind'estrutível; é o abysmo, 
a treva onde o homem mergulha as raizes do seu ser, para dar a nova 
luz do futuro a sua flor espiritual. 

«(. . .) mas a alma portuguesa existe, vem desde a origem da Naciona- 
lidade; de mais longe ainda, da confusão dos povos hetemgeneos que, 
em tempos remotos, disputaram a posse da Iberia. (. . .) E n'esse momento, 
mais divino que humano, a alma portuguesa gerou nas suas entranhas 
penetradas por m a  luz celeste, a Saudade, a nubelosa do futuro Canto 
imortal, o Verbo do novo mundo português. (...) A Saudade é o próprio 
sangue espiritual da Raça; o seu estigma divino, o seu pmfil eterno. 
Claro que é a saudade no seu sentido profundo, verdadeiro, essencial, 
isto é, o sentimento-ideia, a emoção reflectida, onde tudo o que existe, 
,corpo e alma, dor e alegnia, amor e desejo, terra e ceu, atinge a sua uni- 
dade divina>> ("0). Mais adiante, ou seja, no n." 16 o autor de «Marânusx 
acentuaria o caráoter poético e misterioso, vitalista e activo do saudo- 
sismo, síntese da alma humana com a da Natureza. E no n." 31 respondeu 
a António nestes termos: «( ...) Tornarei a repetir que o Saudo- 
sismo tem por alma a Saudade ... a lembrança e o desejo, ouça bem! 
Se um dos seus elementos é espiritual e contemplat,iwo, o outro é mate- 
rial e acbivo. Se um é alma que sonha, o outro é caqpo que trabalha. 
O Saudosi,smo traduz a harmonia entre os dois princípios. E náo devemos 

(*O) Cfr. PASCOAES, Teixeira de, Renascença, in «A Aguia*, Porto, 2.' série, 
1 (Janeiro 1912), pp. 1-2. 
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desprezar nenhum, se quizermos fazer obra humana, fecunda e deste 
mundo, onde o bornem-machina de certos economktas náo passa, afinal 
$um phantasmax (21). 

Condensando todos estes aspectos, Pascoaes pôde num rasgo de 
luminosa inspiração desenhar o núcleo preciso do seu pensamento: 
Saudade- eterna Renascença - é «a sintese do Ceu e da Terra; o 
ponto onde todas as forças cosmicas se cruzam; o centm do Universo: 
a alma da Naturêsa dentro da alma humana e a alma do homem dentro 
da al'ma da Naturêsa. A Saudade é a personagem eterna da nossa Raça; 
a fisionomia caracteristica, o corpo oiriginal com que ela ha de aparecer 
entre os outros Povos» (ZZ). A Saudade, acrescentaremos nós, é de facto 
a mensagem forte da «A.guia~, enquanto pesquisa etno.psicológica da 
portugalidade, em busca duma antropologia essencial radicada na exis- 
tência. Mensagem que não agradou a um Fernando Pessoa, mais preso 
a um peculiar «Messianismo», nem, como .é óbvio, a António Sérgio, talvez 
porque este apreendera com clareza o que nela subjazia, a saber: uma 
qrebatzda nostalgia nacionalista, em que o Integralismo, a seu modo, 
participou. Eis aqui, pois, um aspecto importante, que nos permite, a. 
nível c<arqueológico», aproximar a «Renascença. de Pascoaes e de Coim- 
&a (no criacionismo, como se verá adiante, a alma portuguesa aparece. 
como reflexo da glória da Raça) do discurso tradicionaliçta do aPelicano,b: 
a Tradição é, ,também, uma síntese, s5ntese do temipo, síntese da morte 
na vi,da, síntese do indivíduo na Nação.. . 

Quanto à segunda fase podemos dizer que ela se caracteriza pela. 
ruptura e pelo abandono, continuando a Saudade, à mistura com a síntese 
criacionista (M. Spinelli é peremptório: L. Coimbra é a alma-i~mã de Pas-. 
coaes!), a ser a mensagem básica. 

Ruplura, porque as clivagens em tomo do saudosismo agravam-se. 
e a Guerra paira corno abutre esfomeado sobre o ninho dos ~Aguias*,. 
gerando crise. Pascoaes abre o número especial de Abri'l a Junho de 1916, 
declarando a posição favorável da «Renascença» à beligerância lusa e. 
dos aliados contra os «boches»; Gomes Led no soneto MO Monstro 
Quer Sangue» rematava com estes acres versos: «Tnistes filhos da. 
Terra, ó des&raça61os,/ matae-vos uns aos outros com terçados,/ e 
cobertos de sangue e oicatrizes./ Ai de vós! largos anos, largas éras,/ 

(2') Cfr. id., Mais Palavras ao Homem da Espada de Pau, in .A Aguian, Porto, 
31 (Julho 1914), p. 1. 

(22) Cfr. id., Renascença. O Espírito da nossa Raça, in «A &guia», Porto, 2. 
(Fevereiro 1912), p. 34. 
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matae-vos, como monstros, como féras,/ -O vosso sangue é util 
&s raizes» (9; Henrique Lopes de Mendonça denunciava a «Peçonha 
Germânican, enquanto . b n m d o  Coimbra reflectia sobre «O Sentido da 
Guerra., interpretando d u m  mado criacionista o esforço glorioso dos 
ailiados, e Alvaro Pinto, o administrador da revista e do movimento, via 
o caos financeiro entrar-lhe portas a dentro. 

Abandono, p o q u e  em 1917 saía Teixeira de Pascoaes, cansado da 
polámica com o «Homem da Espada de Pau» (A. Sérgio), e três m o s  
depois era a vez de Raul Proença, Jaime Cortesão, Augusto Casimiro ... 
Mas se uns partiam, outros ficavam a segurar a revista: foi, por exemplo, 
o caso de Leona~do Coimbra. 

E m  1922 deu-se um novo impulso ao voo .da aAguia». Leonardo 
Coimbra, principal responsável por este ressurgimento, começa o t e x w  
de abertura da 3." série, reconhecenCla que a realidade envolvemte era 
b e m  diweilsa da sonhada e m  1910: «No interim encontramos a Pátria 
assoberbada de difiouldades económicas e financeiras, a República, que 
quási todos nós, os fundadores d a  «Renascença», sonhamos bela e pura, 
cheia das feridas c o m  que as traições duns e o amor brutal de outros 
Ihe têem cortado as carnes»,(*"). Mas apesar disto o pensamento motriz, 
segundo ele, mantinha-se o ,mesmo, salvo u m a  .ou outra anuance táctica» 
- apomos nós. Uma delas, quiçá a mais significativa, consiste no apelo 
aos portugueses para que sirvam a Pátria e a Rep~bl ica  ,(a braços com 
uma urgente renovação)-e a «AgiLia» daria o exemplo não podendo 
*deixar de ser, a seu modo, um órgão político, actuando n o  sentido de 
procurar soluções à crise nacional» (26) - e  na consciência de .que .a 
grande categoria social que hoje une os homens é o Trabalho; é para a 
cooperação no Trabalho, para a organização das farças psodutoras 
dentro da Economia e da Moral que o nosso pensameao ,de democratas 
quere orientar a República» P). 

A valorizaçãio desse ponto, motivada pelo surpreendente êxito do 
bolchevismo na Rússia, levou a «Aguia» a estender as suas sínteses dum 
modo mais 'arrojado até ao campo sócio-económico. Exigência dos 
tempos, que, porém, foi incapaz de subverter a mensagem essencial do 
aaguiksmo». A Saudade apagou-se um bocado, mas a respectiva «nos- 

(=) Cfr. LEAL, Gomes, O Monstro Quer Sangue, in «A Aguia., Porto, 52-53-54 
(Abr.-Jun. 1916), p. 115. 

P4) C£. O NOSSO Caminho, in «A Aguia*, Porto, vol. I ,  3.' série (1922), p. 5. 
(25) Cfr. id., ibid., p. 7. 
(26) Cfr. id., ibid., p. 6 .  
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ta%gia nacionalista» manteve-se à mistura com a preocupação pedagó- 
gica, e com o elitismo oultural, seiva duma sociedade .superior, cujo 
esteio é a criação. 

Posto isto, penetremos, com 'o intuito de comparança, na <'Nação 
Portuguesa». 'Ela permite-nos dividir o Itntegralismo Lusitano em sduas 
grandes fases: a primei,ra vai até 1926 e a segunda ultrapassa a data da 
extinçso oficial ,(1933), prolongando-se até 1938. O que há de significa- 
tivo nesta fase, é a passagem do testemunho da velha geração integra- 
lista a uma geração nova, já algo distante do dilema Monarquia-Repú- 
blica e da génese doutrinária, como veremos no último item deste estudo. 
Dilema e génese, que constituíram, de tacto, o fulcro ,da primeira fase 
ou, por outras palavras, o conteúdo sbásico da acção integralista. 

A «,Nação Portuguesa», que apareceu com o subtítulo ,de «Revista 
de Filosofia .PoIítican, começou por ser dirigida por Alberto de Monsaraz, 
sucedendo-lhe, em (breve, António Sardinha, director até 1925, ano ,da 
scla .prematura morte. Durante todo este periodo, ela leve como wlabc- 
radores os combatentes integralistas da primeira linha, alguns positivis- 
tas confessas e um ou outro vulto ilustre da época. A. Xavier Cordeiro, 
Arnadeu de Vasconcelos ,(Mariotte), João do Amaral, J. A. Pequito Rebelo, 
L. de Almeida (Braga, Hipólito Raposo, Domingos de Gusmão Araújo, 
AWredo  pimenta, Francisco de Sousa Gomes Veloso, D. Luís de Cas- 
tro, etc. formaram o elenco respectivo. 

Em termos ,de mensagem específica a revista revela-nos, de ime- 
diato, uma homogeneidade, que 6 menos visível em «A Asia»,  e uma 
firme intenção de superar o lirismo inconsequente da .Alma ,Portuguesa» 
e a violência desordenada de «Os Cadernos» de «Mariotte». Submetendo-a 
a uma leitura atenta, pode-se constatar, que os principais artigos publi- 
cados no ano 1 constituem os pilares do edifício doutrinánio desenvol- 
vido nos anos seguintes. Com efeito, logo no primeko número existe um 
pequeno texto, que é uma espécie de síntese programática do pensa- 
mento político .do Integrdismo Lusitano; intitula-se «.O que nós que- 
remos: Monarquia orgânica tradicionalista anti-parlamentar,, e condensa 
admiravelmente os dois vectcrres-chave do referido pensamento: a ten- 
dência concentradora (nacionalismo) e a tendência descentralizadora 
(corporativismo e regionalismo). 

Esse «mini-pro~rama,, foi. de pronto, enriquecido nos números 
posteriores. No n." 3 Alberto de Monsaraz, em «O Nosso R&», explicita 
a doutrina do seu gmpo, declarando-se abertamente contra o indivi- 
dualismo gerado pela «funesta Revolução Francesa>> e contra o abso- 
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lutismo &ás,tico da Renascença (a Pátria, afirma el'e, só fmiu o «equi- 
líbrio parfeitoa na <Era de quatro cento^^); nesse mesmo ~úmero,  Alfred,o 
Pimenta disfere, em «Parrlamentari'smo~, uma crítica feroz na institui- 
ção parlamenntar, dizendo que ela é incompatível com os povos de sangue 
latino. No n." 4 Pimenta volta à ].iça, desta vez para analisar «O Pro- 
blema Religioso., mostrando que os ataques lançados pela Ciência 
contra a Religiião não possuiam quwlquer hdamento ,  facto que ela 
própria havia já reconheoido - pode, assim, rever certas posi~ões, não 
m,ais concebendo, por exemplo, o Catoliasmo como um perigo social. 
Também no n." 4, Sardinha, em «Poder pessoal e poder absoluto., 
retoma a abordagem de Monsaraz d,istinguindo entre absolut~ismo 
- degenerescência renascentista - e poder pessoal - o único que con- 
fere ao Estado as suas convenientes dimensões-e sublinhand,~ que 
o Integralismo Lusitano não era uma cópia da «sAction Française,,, por- 
que já havia, com longas raízes, uma Contra-Revolução genuinamente 
Portuguesa, a que ificaram ligados nomes como o de Jo&o ,P,into Ribeiro, 
o .de José de Gama e Ca~tro  ? I ) ,  O de José Agostinho de Macedo entre 
outros. No n." 5 HipóEito Raposo refere-se à .Natureza da Representação», 
defendendo como única represerilaçáo aceitável a integral, isto é, a que 
engloba todos os interesses, direitos e aspirações de quantos laboram 
em qualquer ramo de produção ou actividade, e neste sentido olassifica 
de aberrante, seguindo uma leitma radical dos trabalhos de Gustave 
Le Bon, o xsuSr&io da multidão eleitoral». Por ÚItimo, deve citar-se o 
artigo de L. de Almeida Braga, «,Sindicalismo e Raphblican (n." 5), por- 
que ai o Autor lança as bases da futmra perspectiva laboral do Integra- 
lismo (o nacional-sindicailismo de Roilão Preto), opondo a teoria sindical 
de raiz corporativa ao socialismo, e insist,indo na necessária harmonia 
entre proletariado e patronato, porque mmo ,dissera Levie «casamento 
de amor ou casamenb .de conveniencia, n'um deles tem de se ligar o 
capitail e o trabalho, porque em industria não se pode ificar solteiro». 

Mas voltemos ao n." 1 para referir doi,s estudos muito i,mportantes 
(concluidos no n." 3). O pnimeiro, «Teó.%,lro, Mestre da Contra-Revolução» 
de A. Sardinha, testemunha, por um lad'o a consagração do positivism'o 
como base do discurso contra-revoluci~onário,e, por outro lado, o pro- 

(27) O *NOVO Pnncipen de José da Gama e Castro foi para os Integralistas 
um manual político de valor incalculável. Tem, por isso, interesse e pertinência o 
estudo de: TORGAL, Luis Manuel Reis, Tradicionalismo e Contra-Revolução. O Pen- 
samento e a Acção de Josd da Gama e Castro. Coimbra, Universidade de Coim- 
bra, 1973. 29 
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cesso de anular a eventual dependência integralista face ao maurrasia- 
nismo, mediante a pesquisa histórico-crítica dos artifices do Naciona- 
lismo Luso e de certas «persona non grata» (caso de Aheida Garrett, 
Alexandre Herc~~lano, Teófilo Braga ... ). O segundo, wPela Dedução à 
Monarquia» de J. A. Pequito Rebelo, reflecte um curioso intuito de siste- 
matização doutrinária, que o Autor desenvolveria ao longo de vários 
anos até obter um grosso manual (publicado em 1945) útil para as novas 
gerações. Também a Estética Integralista, peça ,básica da doutrina do 
.Pelicano», recebeu no ano 1, um decisivo impulso com dois interessantes 
artigos: em «Humanismo e Nacionalidade,, ~(n." 6) Hipólito Raposo 
disseca a herança legada pela Renascença, 'que ele identifica com desna- 
cionalização, sustentando que o Humanismo contribui para a deca- 
dência ou mena substituição dos sagrados valores que dão vida e $orça 
a uma Nação (este azedb anti-humanismo assenta numa ideia fixa: o 
Povo globalcmente considerado, isto 6, a Nação, e não o homem/indivíduo, 
é que é a medida de todas as coisas); por seu turno Dominas de Gusmão 
Araújo, em «Da Poesia das Cinzas a Poesia das Brasas», critica o Saudo- 
sismo acusando a Saudade de nostalgia decadente, morta e adversa 
da Esperança, a qual goza duma .dupla prioridade chronologica e meta- 
fisica. Esperança e Saudade. formam conceitos distintos, porque é meta- 
fisicamente impossível, extrahir o conceito da Esperança do conceito 
da Saudade, e vice-versa. Saudade é um conceito fechado à Esperança: 
é a poesia das cinzas. (. ..) Nós queremos a poesia das brasas, o seu calor 
amorável e generoso. Cremos no imortal imponderável da raça, na brasa 
eterna da Pátria, .que nos aqueceu e iluminou. '(. . .) Verão que a fórmula 
~R~enascença Portuguesa. não desmente .o fundo saudosista. Renas- 
cença- Passagem do náo-ser ao sêr, recreação, o mytho de Phenix. 
Saudade - Cinzas, necrópoles evaporando-se em vida» ("8). 

A guisa de nata marginal diremos que a ,«Nação iPortuguesa» intro- 
duziu, tal como <<A Aguia», simplificações ortog~áficas, alegando que 
estas já haviam sido esboçadas For autores medievais e linguistas do 
séoulo XVI. 

Durante a direcção de A. Sardinha, a revista fornece-nos dados 
seguros, que ípermitem captar a completa .e profunda mensagem integra- 
lista. Uma das principais tarefas do eAntónio de Monfortez foi, recor- 
demo+lo, converter um a c e m  multifome de ideias em corpo doutri- 

p8) Cfr. ARAUJO, Domingos de Gusmão, Da Poesia das Cinzas à Poesia das 
Brasas, in *Nação Portuguesa», Lisboa, ano I (1914). p. 176. 
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nário consistente e complexo. Complexo, porrque o Integalismo surgiu 
como síntese algo paradoxal cio nostálgico retorno à &dade Média e ao 
período .da Restauraçáo com u m  anbidhelenismo vanguardista, da polé- 
mica convicção de que o caos do presente só pode ser eli,minado 
pela reaplicação dos modelos do passad'o com a consaiência crítica 
de que liberalismo e civilização tecnológica são sinónimos de desuma- 
nização, e dum neo-escolasticismo rígido com u m  regionalismo criador. 
Sardinha contribuiu, também, para que a Tradição fosse apresentada 
na revista como conceito dinâmico e existencial-trave mestra do 
pensamento contra~olucionário - d e n m  duma peculiar peqectiva 
histórica, crítica e fiilosirfica. 

Na «Nação Portuguesa2 deparamos com uma proposta histonio- 
gráfica caracterizada por uma mescla de providencial,ismo, de imsistên- 
cia na identificação da Pátria com a Monarquia, de pan-hispanismo e 
de subjectividade (a ideologia interfere na análise histórica). Deparamos, 
também, com uma sistemática ncrítica nacionalista., que se pode definir 
como o canjunto de apreciaçõas nega,h%va?s ou positivas de correntes, 
obras e autores, no d o m í ~ o  da literatura e da arxte, à luz da defesa da 
integridade global da Nação - o Romantismo foi a sua maior vítima e 
a «literatura nacional. com os irmãos Gouveias, o Serafim de Freitas, 
o P." Manuel Alvaues, o P.' António Vieira, o Luís de Camóes, o Sá de 
Miranda, etc. o seu melhor exemplo, Esta crítica enquadra-se, segundo 
Sardinha, entre o nacionaksmo ou instinto profundo de vitalidade com- 
pletado pelo tradicionalismo (produto da experiência secular da huma- 
nidade) e o universalismo ou presença viva na totalidade envolvente. 
E deparamos aind,a, com um discurso filosófico que reflecte diversas 
infiluências. Para além da exerci,da pela ~Action Françaisen (Maurras 
projectou nel,a uma curiosa mistura do positivi'smo, do trad,icionaEsmo 
de De Bonald e do élan vital de Bergson) devemos citar a dos filósofos 
~~ultramontanos, Joseph de Maistre e Louis de Bonald, pouco confiantes 
na Razão e defensores da .crença. como receptáculo das verdades 
essenciais, a do c o m t i ~ m o ' ( ~ ) ,  a de cer.tos princípios de Georges Sorel 

(2m) O experimentalismo (ou comti~mo) é ou não a pedra angular da dou- 
trina da Contra-Revolução? Raul Proença insiste na afirmativa. Dominique PARODI, 
em aTraditionalisme et Democratie., seguiu igual caminho. No entanto, A. José de 
BRITO, em «Reflexões acerca do Integralismo Lusitano» (Lisboa, Verbo, 1965, 
pp. 157-179), nega que as contra-revoluções se baseiem na lição dos factos, da 
experiência e rejeitem as construções racionais (típicas dos democratas e revolu- 
cionários), mostrando, através da leitura rigorosa de alguns textos .ambíguos. de 
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e a da Encíclica ~Aeterni Patrisu de L'eão XIII (texto básico da ~Neo- 
-Escolástica»), secundada pelo Cardeal Mercier e por Jacques Maritain. 
Resumindo, podemos dizer que a leitura dos vários números da «Nação 
Portuguesa» até 1926 dá-nos os contornos exactos do pensamento inte- 
gralista, e deixa-nos adivinhar nas entrelinhas uma força e um jogo de 
vectmes algo contx-aditónios, que encerram uma imagem do «~Peli~ano» 
assaz complexa, e por isso impenetrável as .análises simplistas de Carlos 
Ferrão (3") e de Raul Proença (9, A. Séngio (32) e outros seareiros. 

No quadro histórim-cultural aqui traçado evitamos circunscrever 
«A Aguia» e o «Pelicano» à mera imagem de arautos, que apesar das 
<roupagens» diversas coi'neidem no ,propósito de proclamarem o renas- 
cimento da Pátria, ponque eles são muito mais ,do que isso. Eles são 
emergências duma época e ,dum país, que encerram o denso mistério das 
rupturas, das utopias e das verdavdes. Mistério que fascinou Leonardo 
Coimbra: «Misterio, misterio, que é ainda sonho, excedencia, pmfiume 
de alma em flor e cujas raizes são os senti,dos, aprofundando o planeta, 
rebentando em feixes luininosos a percorrer o espapn s ( ~ ) ;  e que inquie- 
tou António Sardinha e seus companheiros: aOh, a aflição de não poder 
ser mais!» («A Epopeia da Plani'cien, p. 47). Mist6ni.o que constitui, enfim, 
a base invisível do confronto. 

2. Princípios Desfraldados ua Arena do Debate 

Uma das salientes características da «Renascença Portuguesa,> con- 
siste em ter sido formada por homens de espírito autónomo e inconfun- 
dível, incapazes de se moldarem a movimentos dogmáticos. Cada um 
deles foi imprimindo nela a marca especifica do seu estro e da sua 
alma, de modo que não é muito possível confrontar em bloco a .Renas- 

Maurras, que o experimentalismo em vez de ser ao fundamento da contra-revolução 
é o terreno onde ela estiola e morre». 
(9 Vide FERRAO, Carlos, O Integralismo e a República, Lisboa, 3 vols. 1964. 
(8') Vide PROENÇA, Raul, Acerca do Integralismo Lusitano. Lisboa, Seara 

Nova, 1964. 
(a2) Vide SERGIO, António, Ensaios. Lisboa, Liv. S i  da Costa Editora, tomo 111, 

1972, pp. 193-129. Coube a Sérgio o mérito de denunciar uma certa parcialidade 
critica patente nos estudos históricos de Sardinha e seus sequazes. 

(54 Cfr. COIMBRA, Leonardo, João Lúcio, in NA &guia», Porto, 82-84 (Out; 
-Dez. 1918). p. 130. 
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cença» com outros grupos coevos. Esta «impossibilidade» supera-se e m  
parte, mediante a escolha daqueles «renascentes. considerados como 
mais representativos d'o ideário global do xaguiiismo». G o caso, por 
exemplo, de Leonardo Coim,bra, diarector de « A  Aguiaa a partir da 3." série, 
e pedagogo influente na acção educativa da «Renascença». Leonardo 
Coimbra e Teixeira de Pascoaes foram, efectivamente, os grandes artí- 
fices da .mensagem agnilista». Já atr& se disse, que Saudosismo e Cria- 
cionismo são as sínteses dominantes na referida mensagem. E é como 
tal, que o segundo surge na arena d o  debate. Quais são, porém, os seus 
precisos contornos? 

Escrito e m  1912, .«O Criacionismo: Esboço dum sistema filosóficos 

marca, como primeiro livro do Autor, uma certa maturidade do pensa- 
mento eleonardinon, e o iníci'o dum ardente voo em direcção à «totali- 
dade cósmica», ao 1,dinito. Aí se nota, entre outras coisas, que o con- 
ceito de Filosofia e m  que é erguido o sistema, possui uma notável ampli- 
tude. Para Leonardo Coimbra filosofar signipfica viver amando, e neste 
sentido é filosófica a sua actividade de pedagogo, de professor de filo- 
sofia e de político. 

A base e m  que assenta a sua «construção teórica» é a Ciência - tema 
predilecto dos caguilistas~. A partir daqui Leonardo esboça uma gnoseo- 
logia e uma metafísica à luz da harmonia, do equilfibrio; ele recusa, por 
isso, as posições extremas e fixas, insistindo na flexibilidade, na dinâmica 
orientada para a superaçáo de «coisismos~ (em0 cousismo surge, pois, 
como definição arbitránia d,o indefinido, delimitação minorizante do ili- 
mitado, defi~n,itação ousada do não .definitivo que é sempre o pensa- 
mento no esforço dialéctico de a si próprio se superar».(?), de esquemas 
antinómicos -nisto reside .o esforço criacionista adverso ao imobilismo. 

No Criacionismo surge a consciência imbuida dum aacbiwismo prá- 
tico» e m  permanente diasbéctica, e fascinada pela descoberta do Absoluto. .. 
Ponto curioso este, pelo qual podemos entrar na ~gnoseologia eleonar- 
dinan. Nela deparamos, de imediato, com o pensamento enquanto única 
e indestrutível rea1,idade. O pensamento trabalha com noções, que siio 
usadas pela Ciência como '~irredutíveis~ - a noção representa o limite 
do «anáxi,mo de .mcionalização da intuição sensível»; ela é, portanto, a 
<intuição racionalizada». Leonardo começa, pois, por ser claramente 
«nocionalista», substituindo o real pela intuiçao e as ideias pela noção, 

(84) Cfr. SANTOS, Delfim. Prefácio h obra de Leonardo Coimbra, a 0  Cria- 
cionismon (Síntese Filodfica). Porto, Liv. Tavares Martins, 1958, p. XI. 
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centro de um fecundo quadro .de compromisso. O pensamento, porque 
deve manter-se afastado do vício cousista, não ,pode «causar» as noções, 
estando antes sujeito a uma saudável dinâmica que o impale para uan 
nível superior, o nível das relações, e fie toma alcançável a perfeição 
no juizo - para Leonardo o «juizo padrão» é o constnitivo. Uma análise, 
u m  p u c o  mais unihda, permite concluir sem erro, que o pensamento se 
apresenta por um lado como «actividade de síntese» e por outro forte- 
mente implicado num processo dialéctico, processo este que progride em 
dois sentidos: visa um «convívio experimental» (nexperiência» tem, para 
L. Coimbra, o sentido de adaptação a uma realidade mais ampla e mais 
íntima) e a essênoia suprema ou x,derxad&a síntese». 

Mas o que ainda define melhor a dialéctica criacionista é, sem 
&vida, o seu carácter ascensional e ebulttivo que lhe permite superar 
os noousismosn é dissolver todas as obstaoularizações, todas as antino- 
mias. Firmadro nesta e na .apl,icação conveniente do princípio <da máxima 
xacionafização,~, Leonardo Ccimbra enriquece o pensamento com um 
impulso criador mais brte. Neste sentido, assume grande importhcia 
a crítica de Leonardo hs várias correntes filosóficas, em especial, o 
formalismo cri.ticista de Kmt, o posiPiWsmo de 'Comte e o ,evolucionismo 
bergsonista. Sobre o segundo, ele não esconde uma certa admiração e 
alguma pr~xim~idade, expressa, aliás, peho emprego da dialéctica com- 
trutiva de Comte, mas lamenta 'que o esforço ,de sistematização a partir 
do social não tenha contribuído para um :alargamento da mesma, 
%cand,o, por isso, .de fora aspectos essenciais da rea1,idade carno, por 
exemplo, .a pessoa psicológica e moral>,. Quanto ao terceiro, Leonardo 
seduziu-se bastante pelo aélan vital. .(o fundo vitalista do criacionismo 
é bmgsonimo), no entanto diverge em certos pontos; repare-se, sobre- 
tudo, nisto: enquanto que Bergson toma a inteligênoia como resdtado 
do evolucionismo biológico, do d l an  vital*, Leanardb Coimbra entende 
que a fatalidade existente - espírito, ,maténia, vida e ,socied,ade - pro- 
cede do <criacionismo da inteligências. Ele contesta ainda, argu- 
mentando contra Bergson, que a vida tenha criado a inteligência, 
porque admitir isto seria tombar num cíl.culo vicioso, afirmando-se fron- 
talmente cont rá~o  ao mobilismo ..do pensamento bergsonista)>. A anti- 
nomia iwuição - inteligênoia, Leonardo contrapõe a fusão de ambas, 
consubstanciada no conceito operatório erazáo experimental. Y). 

(sa) Ela assenta na .síntese dos contrários., e surge como golpe derradeiro 
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Animado por vigoroso impulso criador, e assente numa «base fixa., 
o pensamento alonga-se em conhecimento, capaz de viabilizx o contacto 
íntimo com o «social» e a capacidade de acordo estimulada entre todos 
os pensamentos. Seguindo M'iguel Spinelli, pode dizer-se que o .pensar= 
encontra no .conhecer» a «insofismável atitude de abertura humana 
frente aos poblemas da existência, para uma vitoriosa aceitação da vida. 
O conhecimento, aliado ao pensamento, é uma actividade interna no 
sujeito que conhece. Essa actividade, uma vez bean orientada, transforma 
positivamente o sujeito, e interfere com justiça e moralmente para o bem 
da sociedade na qual se integra,, (%). Isto foi, também, expresso por 
Angelo Mves, mas numa linguagem 'mais próxima do estilo aleonardino*: 
o «conhecer» permite a .adequação ou harmonia do pensamento dentro 
de uma consciência e com as outras consciências solidárias>, ($3 

Assim perspectivado, o conhecimento revela a sua própria objecti- 
vidade - e a única possível na óptica criaoionista -, que é a social: 4 s -  
tema vivo das relações sociais. p8). Ela é um .rumo voltado para níveis 
ricos e densos, como, por exemplo, o Infinito e a Unidade; ela é, ainda, 
um processo claro de superação cios esquemas rígidos comummente 
aceites. Leonardo rejeita, v. g., que se divida a realidade em sujeito e 
objecto, opondo a isto, como leitura outra, a síntese criadora dos dois 
termos. 

Face ao problema gnoseológico da transcendêno?a, L. Coimhra - - 
defende, procurando evitar uma ,queda no solipsismo, que o conheci- 
mento busca um acordo duplo operado no interior de cada ccms.ciênc.ia, 
e entre as demais «consciências çoli'dárias>>, acordo esse que abrirá o 
<<conhecer>> .à Consciência suprema. Mas antes da abertura plena a esta, 
o conhecimento, face i realidade envolvente, gera relação e d,iál,ogo por- 
que a chamada ametafísica das sensações» - «metafísica idealista dos 
sentidos. em que o mundo sensível é Ideal - fá-lo u1,trapassar distinções 

desferido na imobilidade, na tirania .dos conceitos e da percepçãoa, abrindo assim 
espaços ao niivre acordo., ao .progresso convivente>, à «vida oempre altruizante e 
espirituaiizadora~. 

Cfr. SPINELLI, Miguel, «O Criacionismo de Leonardo Coimbra*, in 
.Revista Portuguesa de Filosofia., Braga, tomo XXXVII, 1-2 (Jan.-Jun. 19811, 
pp. 17-18. 
(9 Cfr. ALVES, Angelo, O Sistema Folos6fico de Leonardo Coimbra. Idea- 

lismo Criacionista. Porto, Liv. Tavares Martins, 1962, pp. 118-119. 
(38) Cfr. MORAIS, Angelo de, Breve Nota sobre o Criacionbmo, in Leonardo 

Coimbra. Testemunhos dos seus Contemporâneos. Porto, Liv. Tavares Martins, 
1950, p. 189. 
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«coisificantesr, (entre realidade bruta e realidade ideal, entre exterior 
e interior...), !lançando-o numa descoberta íntima e constante. E que 
as sensações, para Leonardo Coimbra, são ideais e «o  mínimo sensível é 
já uma realidade (. . .) profundamente racional. <<O ,mundo ,dos sentidos 
é a idealidade de uma sociedade, que camunica e fraternizan. A realidade 
integral é, aliás, uma sociedade ,de virtude, de esforço, de mérito e cria- 
tividade. E ,  as sensações, t êm um significado idealista; no universo elas 
representam a comunicabilidade, a intensão, o dinamismo «socialista», 
que é a essência do Ser. r(=). Leonardo Coimlbra passa assim facilsmente 
da gnoseologia para a ,metafísica ou monadologia social. 

A monadologia é a sequhncia lógica da dinâmica criacionisba, e a 
fase mais crucial, pozque nela se projectam em extensa0 existencial a 
esté$ica, a moral, a pedagogia e a política. As mónadas (*) dotadas de 
uma gradação próp~ia, aparecem-nos vivamente empenhadas na fecun- 
dação do arordo social, para o que trazem um excesso de acção. Assim 
munidas vialsilizam o empenhamento (estamo-nos a referir só às 
mónadas de .,larga e generosa vida),), c~ iando a sua «comunhão 
total», a «comunhão das a c t i ~ i ~ a d e s  solidárias» segundo wm principio 
marcante: o princípio da 14berdade. As mómadas são l.iwoç e m o -  
rosas. O amor intervém, sobretudo, como agente .de unidade e de inte- 
gração na Mónada Superior, e m  Deus: «Memória perfeita, perpétua 
Invenção de Amor, repercutindo-se e m  infinitos centros de invenção, 
Deus é um infinito campo de consciências em que, sem atritos, vogam 
os seres e os  mundosw(3. Amor e 11iberda.de são, de facto, princípios 
fulcrai,~ da monadologia criacionista, porque actuam como garantes 
máximos do fluxo criador e constmtivo. Amando num ambiente de 
funda, íntima e vigorosa liberdade, as mónadas criam dialecticamente, 
agitadas pela evolutiva integração no Absoluto - esta 6 nitidamente 
desenhada nas obras <Jesus» ,(nota-se aí (um contacto estreito com a 
Revelação e a génese do «lirismo metafísico»), «A Rússia de Hoje e o 

(09) Cfr. SPINELLI, Miguel, O Criacionismo de Leortardo Coimbra, art. cit., 
p. 28. 

(*O) Cfr. COIMBRA, Leonardo, A Morte. Porto, Renascença Portuguesa, S. d., 
p. 88. 

(*) Antero de Quental afirmara em 1887 que a Monadologia de Leibniz pode 
permitir, se convenientemente reformada, uma interpretação do mundo, ao mesmo 
tempo «naturalista e espiritualista»; Leonardo Coimbra descobriu, também, na 
teoria do fil6sofo e matemático Leibniz a almejada simbiose do equirito com a 
matéria, e, de pronto, a inseriu no fluxo vital. 
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Homem de Sempre» '(entre os vários humanismos analisados L. C. des- 
taca o teocêntrico ou cristão ...) e Homem as Mãos com o Destino>> 
(obra póstuma onde faz a abordagem do Destino a um nível existencial, 
aparecendo~nos aquele com um «sentido luminoso», essencializado pela 
imortahidade que o Homem abraça ao quadro da vivência cristã). 

Para José Marinho a liberdade é o principio que mais se .agigiganta, 
e que melhor traduz a .funda essencialidade do Criacionismo: .A liber- 
dade é um «núcleo de realidade., é no pensamento de Leonardo Coimbra 
e seus análogos núcleo de reaI,idade essencial. Ela é explicitamente, com 
maior relevo na terceira parte do seu livro ciesde a abertura, um modo 
como o homem se revela a si próprio e como a realidade se Ihe revela. 
Não depende a Uberdade do homem e da razão do homem, transcende 
toda a razão finita, como a própria razão humana se transcende no ins- 
tante pela razão cósmica, é, pois, um Irracional» ("'). 

Mas a par disto há, tambem, outros elementos do «edifício mona- 
dolágico», que, não sendo tão nít,idos, aem .tão básicos como os apon- 
tados, permitem, cont~~do, descobrir o sentido profundo daquele. Um 
desses elementos é a Saudade, trave mestra da poesia filosófica de Pas- 
coaes, que Leonardo Coimbra inseriu no seu discurso de mis.tura com 
uma profunda re!igiosidade poética (nela transparece, a nosso ver, a 
indelével influnicia de Santo Agostinho...), um intenso amor à natureza 
e t m  típico .lirismo metafísico». Pode dizer-se que Leonardo assimilou 
a Saudade revitalizando-a, e assim sungiu um Saudosismo «iluminado 
pela vital ideia ,de tempo e, naquilo que há de existencial, se prende à 
ideia e ao ideal libertador da sua xpositividade,, ontológica. A sua espe- 
rança pretende supri,r a sebastianista .(... ). O passado e o fuúuro con- 
vergem no seu presente de saudade que deixa transparecer na memória 
intemporal as cavas do passado, e de onde a imaginação se pode estender 
para o futuro» Y). 

Teixeira de Pascoaes chegou a escrever, que tinha Saudade do 
futuro ... Leonardo Coimbra insistiu neste pon$o, tentando assim anular 
o sebastianismo polhico,  implícito no discurso do poeta do Maráo. Leo- 
nardo apagou, na sua .metafísica da Saudade», a carga nostá,lgica desta, 
mas não conseguiu dissolvê-la de tod'o, pois na sua fluente oratória de 

(41)  Cfr. MARINHO, José, Verdade, Condiçüo e Destino. Porto, Lello & Irmáo, 
1976, p. 111. 

(42) Cfr. SPINELLI, Miguel, A Filosofia de Leonardo Coimbra, ob. cit., 
pp. 232-233. 
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político ela emerge com flagramte &,dez. A nostdgia nacionalista traiu-o 
vápias vezes - num discurso proferido em 10 de Junho de 1924, Leonardo 
Coimbra disse a dado passo: a 0  destino de Portugal é erguer as oitavas 
dos Luziadas no azul .da imensidade, fazer desta pequena Pátria um 
corpo, m a  hostia para cada coração, cantar a divina saudade da Patria 
celeste emquanto as mãos da torra vão amanhando este bendito torrão, 
levando a cada alma o pão espiritual do amor», e o articulista acres- 
centa: ((Continuou analuando e cantando versos reveladores desta nos- 
talgia da alma portuguesa que canta nos Luziadas, e a muda expressão 
de sofrimento e ancieciade na estatuaria de Soares dos Reisu (*3). Leo- 
nardo cantou a glória da Raça, porque, tal como outros republicanos 
~~aromânticos>, da época, sentia-se extasiado ante a gesta mítica dum Povo 
(as batalhas medievais com Cdstela, a heróica aventura dos Descobri- 
mentos ... ) consagrada em epopeia, e em solenes orações, que corres- 
pondeu a um período áureo há muito inexistente e por isso inesquecível. 
A Saudade em Leonardo Coimbra é, pois, permeável, como em Teixeira 
de Pascoaes, a um certo nacionalismo (misto de nostálgica recordação 
nacional e de ardente esperança patriótica) caro aos Integralistas. 
No entanto, essa permeabilidade é menor na Saudade cantada por Leo- 
nardo, porque esta insere-se num 'discurso em gliande parte desprovido 
de ambiguidades sebasti,anistas, e em que a força da esperança (a <poesia 
das brasas», como a classtficou (hismão Araújo), da alegri,a e do apti- 
mismo sobressai como nota assaz relevante. Sobre esse optimismo, Tei- 
xeira de Pascoaes escreveu o seguinte: «( ... ) profundamente humano e 
social, - uti3 á vida da nossa Nacionalidade, fiaminta d'um novo sangue 
que a vitalise e dúma nova estrela que a orientes p). 

Mediante esta cu~iosa rnonadologia pôde a filosofia criaoionista 
desenvolver e revelar o seu profundo sentido existencial, a sua perma- 
nente busca do Absoluto, do Irracional ("6) e a sua lógica projecção, quer 
estética e moral, quer pedagógica e politica. 

A Estética criaci-a assenta numa concepção, não awisiikantex 

(43) Cfr. «O Sr. Dr. Leonardo Coimbrau, in <Diário do Minha», Braga, ano VI, 
n: 1364, de 114-1924. 

(a) Cfr. PASCOAES, Teixeira de, Uma Carta a Dois Filósofos, in .A Aguian, 
Porto, 43 (Julho 1915), p. 19. 

(45) O nirracionalismoi> opõe-se, segundo L. Coimbra, ao ~intelectualismo~, 
pois, ao contrário deste, concebe a realidade como acção criadora e estimula a 
liberdade verdadeiramente cristã, sendo, porém, incompatível com o Catolicismo 
e outras «doutrinas reformistas.. 
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d a  sensibilidade. Leonasdo Coimbr,a dir,ma que a Arte é a «dialéctica do 
sentimento), .e não o sentimento coisado «em cio» ou nem vazio». Segundo 
ele é incorrecto considerar a Arte, dum modo exclusivo, nacional, social, 
humana ou religiosa, porque ela é isto tudo dado que o sentimento passa 
«por todos esses momentos». A Arte moderna encerra uma forte dimen- 
são social, e sobreleva a antiga, na óptica eleonardina~, graças a três 
ideias essenciais: ~ S á o  a irreversilailidade da vida, que toma forma de 
certeza ci'entífica no conceito da entropia; a liberdade espiritual, ou  pre- 
sença do Infinito criador; e .a noçáo do infinito exterior ou cósmicoa y). 
E Leonardo prossegue a sua teoria declarando que a Arte jorra das 
.consciências religiosas, de que os artistas são o expoente. O arti'sta «dá a 
vida da pessoa; a pessoa é original, por isso o verdadero artista é uma 
individualid'ade. Er~ue-se na dialéctica artística até pessoa d,o universo, 
mas, como pessoa e foco de acção, será original e própria» (*'). Refe- 
rindo-se, concretamente, a Poesia - com os olhos postos num Afonso 
Duarte, num Afonso Lopes V.ieira, num Pascoaes, num Augusto Casimira, 
num A. Correia de Oliveira.. . -Leonardo ,Goimbra afirmou que ela era 
a expressão do sublime, porque não possuia a «passividade dum escravo 
.que m b e ,  mas a )liberdade duma consoiência religiosa que consente, 
.afirmando a presença dum supermundo espiritual» y). 

Na Moral criacion,ista, a liberdade impõe-se como elemento fulcral, e 
isto porque aquela foi esboçada como «relação das vontades». A von- 
tade é o ser na sua realização plena, actualizando-se e m  profundidade 
na comunhão com os outros, comunhão objectivamente vertida e m  Lei. 
Note-se, porém, que a alei moral>> se situa nuun nível bem diverso, quer 
,do «imperativo» de Ksant ou de Durkheim, quer do .utilitário» de Stuart 
Mill. Ela é criacionista, ou seja, mge a dinâmica essencial das relações 
«das mntades., segundo uma tendência absoluta, tatal, porque implicada 
no criativo processo de integração em $Deus. Processo marcado, à par- 
tida, por um preconceito contra as <,doutr.inas reformistas», sendo o 
Catolioismo uma delas. Para Leonardo Coimbra a densa e rica mensagem 
cristã fora desvirtuada por meras erepebições form'aisn, como a E m -  
Iástica. Egte preconceito veio, no entanto, a ser corrigido e superado ... 

Quanto A pedagogia e à política confrontaremos adiante a posição 
«leonardina» com a dos Entegralistas, cuja doutrina entra na arena tal 

(4'3) Ci?. COIMBRA, Leonardo, O Criacionismo, ob. cit., p. 53. 
(47) Cfi. id.. ibid., p. 64. 
(46) Cfr. id., ibid., p. 61. 
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como a caracterizamos no item anterior, a propósito da leitura critica 
da «Nação Pontuguesa» - caracterização objectiva, mas incompleta, de 
modo que urge desenvolver aqui alguns pontos. 

Ao contrário da «Renascença Pofituguesan, o Integrahismo Lusitano 
revela algumas características de seita, definida esta formal e activa- 
mente como ((procedimento habitual ou ardente (apaixonado) por parte 
de várias pessoas de uma atitude (v. g.: ,doutrinal, filosófica ou não ...) 
originari'amente dependente de alguém (chefe) que primeiro e/ou prin- 
cipalmente assumiu essa mesma .atitude,, (*). No entanto pode af' 8 ifimar-se 
que ele, pelo ,menos durante a liderança ,doutrinária de António Sardinha, 
não resvalou no sectarismo, tomado em sentido pejorativo, sendo nítida 
a busca de certas posiçóes de abertura, apesar dos verrinosos ataques 
contra a «ideologia republicana», que em 1921-22 Angelo de Morais 
-convém registar este caso - decidiu formular em temos criacionistas, 
sistematizando-a numa Moral e numa Estetica ("O). A conduta não sectá- 
ria dos Integralistas (a velha geração) é bem ilustrada pela revista 
«Homens Livres,,, que juntou do mesmo lado da barricada «Pelicano» e 
.Seara Nova»; revista de curta duração, mas que constituiu u m  facm' 
importante, sobre o qual convém reflectir caso pretendamos restaurar 
a genuína imagem do  Integralismo. Em «Al'mas Republicanas), (artigo 
inserto no segundo e a t imo número da revi'sta) A. Sardinha deixou gra- 
vada a disposição dialogante do seu grupo: «( ... ) Ora em combate franco 
ao individualismo na sua maior manifestação: -a Plutocracia, nos 
achamos aqui, neste reduto, dando as mãos fraternalmente, criaturas 
provindas dos mais diversos sectores do pensamento humano, desde o 
senhor Raul Proença (saúdo com respeito o meu adversáirio!), impugna- 
dor incansável das verdades semeadas pelo integralismo, até ao meu 
reaccionarismo, cada vez mais justificado, mais consciente e mais inde- 
fectíveln C'). 

Raul Proença, o adversário saudado por Sardinha, na crítica impla- 
cável que sistematizou em <<Acerca do Integralismo Lusitano., levanta 
para além da e discutível imitação literal da doutrina da 

(49) Cfr.  LOPES, António da Costa, Filosofia e Sectarisnzo. Braga, 1980, p. 6.. 
(m) Vide  MORAIS, Angelo de, Ideologia Republicana (Ensaio Criacionista).. 

I -Da Moral, in .A Aguian, Porto, 2.' série, vol. X X  (Ju1.-Dez. 1921). pp. 31-36. 
E id., Ideologia Republicana ... II-Da Estética, in .A Aguiau, Porto, 3.' série, 
vol. X X I  (Ju1.-Dez. 1922). pp. 15-19. 

(5') Cfr.  SARDINHA, António, Almas Republicanas, in João MEDINA, O Pe!i- 
cano e a Serra. A Revista Homens Livres ..., ob. cit., p. 100. 
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«Action Française,,, e da ~maurraisiana filosofia do facto», a questão da 
recusa do progresso baseada em certas teorias científicas, nomeada- 
mente '(as doutrinas biológicas de René Quinton. «Evolução já não signi- 
fica mudança, modificação, mas antes permanência, fixidez,,. Assim diz 
Sardinha. Como se dissesse: Caminhar já não significa mudar de posição, 
mas estar parado. (...) As doutrinas de Quinton, os senhores estão a ver, 
permitem afirmar que cada nação «assenta num inviolável meio vital, 
o qual consiste no equilibrh constante das condições especiais de que o 
agregado brotou, valendo a alteração delas pela queda insanável do arga- 
nismo*. A primeira condição, pois, de toda a política cientítica é res- 
peitar as primitivas instituições de cada povo, as que constituíram, por 
assim dizer, o seu <<am~biente originánio,,. Como dizia Rivarol, res eodem 
modo conservantur quo generanturn ("2). Contra esta teoria, Proença 
desenvolve a seguir um conjunto de argumentos tendentes a desanmar 
pela raiz a sua projecção sociológica. 'Mas para além disto, interessa 
sublinhar o papel fundamentador que a Ciência desempenha na filosofia 
política do Integra1,ismo. Na filosofia criacionista a Oiência não se 
limita a fundamentar princípios-chave, ela entra como base constituinte 
do edifício filosófico. 

O binómio Tradição-Progresso, peça essencial do pensamento contra- 
-rev~lucionário, mereceu a Pequito Rebelo m a  particular atenção. 
Segundo ele esse dois termos harmonizam-se. O segundo pode definir-se 
como sendo a aplicação desenvolvida do «conteúdo tradicional» e o pri- 
meiro alonga-se em progresso, graças ao «tradicionalismo positivo», 
corrente que abriu a Tradição à teoria evolucionista. Desta forma, Pequito 
Rebelo consegue obstruir a crítica formulada por R. Proença. Abre-se 
aqui um parêntesis, para refenir :que este seareiro se precipitou, de igual 
modo, quando concluiu ser o Integralismo Lusitano uma cópia da dou- 
trina de Maurras, porque se é verdade que António Sardinha seguiu 
muito de perto et pensamento maurrasiano (copiou-o no essencial...), 
também não é menos verdade afiumar que ele impulsionou o estudo da 
Contra-Revolução Portuguesa, estudo «genealógicoa prosseguido mode- 
larmente por Fernando Campos, em a1 ,~mas  obras básicas: «O,s nossos 
Mestres. Breviário da Contra-Revolução», eCarni1~ contra-revolucionário», 

(62) Cfr. PROENÇA, Raul, Acerca do Integralismo ..., ob. cit., pp. 76-77. A. 3. 
de Brito, em «Reflexões acerca do Integralismo ... n (ob. cit.), empreendeu uma crí- 
tica sistemática ao opúsculo supra citado, salientando inconsist&ncias, equívocos 
e lacunas da argumentação geral de Proença. 



«D. Erei Fortunato de S. Boaventura, mestre da Contra-Revoluçãon, 
((Genealogia do Pensamento Nacionalista., «Pensamento Contra-Revolu- 
cionário em Portugal (século XZX)» (obra de largo fôlego e valor), etc. 
Proença precipitou-se, tam,bém, insistindo na crítica à .filosofia do factox 
a&i,buída a Mamas, e, cansequentemente, aos seus <sequazes» lusitmos, 
porque uma leitura cuidada dos textos de Maurras, embora não dissipe 
algumas fundas marcas de positivismo, contradiz a ,«tese experiencia- 
lista», como o demonstrou o pensador neo-integralista A. José de Brito. 

Fechado o parêntesis citaremos de novo Pequi,to Rebelo, porque ele 
apresentou na sua obra .Pela Dedução à Monarquia), duas 1ap:dares defi- 
nições de Integralismo ,Lusitano, uma doutrinária e outra sentimental. 
Doutrinariamente o Integralisrno é-nos apresentado como a campanha 
<<da verdade política e do sentimento. animada pelo ((interesse nacional*, 
podendo concretizm-se mediante <nstituições adequadas (Municípios, 
Corpwi-ações, Províncias, etc.); sentimentalmente o Integralismo é defi- 
nido pelo sentimento da verdade, pela convicção: «Temos a bênção dos 
mortos, a enonme f&rça sentimental da tradição. Combatemos por Deus, 
temos a fôrça augusta da Religiáo. (...) Somos a reacção contra o sacri- 
légio, o latrocínio e o assassinato invadindo a pureza da nossa hist&ria: 
somos os vingadores do regicídio» ("g). 

A propósito do carácter reaccioná,rio desta doutrina, Pequito Rebelo 
afirma que ele se funda numa tendência natural e lusitana. Reagir tem, 
para Pequito, a «beleza do agir multiplicada», porque exprime a mani- 
festação da vida defendendo-se e lutando contra as tenazes que visam 
esmagá-la, reduzi-la a pó. O Integralismo assumindo-se como reaccio- 
nário, aposta na renovaçáo, e nesta 1,hha ele opta claramente por uma 
posição a um tempo idealista e realista, por uma defesa inequívoca da 
sensibilidade e da imaginação, as quais só sáo nooivas quando arrancadas 
do contexto em que devem e podem frutificar, tornando-se elementos 
decisivos de harmonia e de vitória. O Integralismo Lusitano apresenta-se, 
a seu modo, como uma sintese, mais limitada que a ~ri~aoionista, mas 
também dirigida na busca duma força ca Tradiçfio) cqpaz de superar 
vectores extremos, irredutíveis. 

Ao contrário do Çriacionimo, que foi estruturado de início como 
proposta filosófica global, enriquecida, progressivamente, pela expe- 
ri&nci8a pedagógica de Leonardo e virada, a um nível metafísico, para a 

(9 Cfr. REBELO, J. Pequito, Pela Dedução à Monarquia. Lisboa, Edições. 
Gama, 1945, pp. 98-99. 
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problemática existencial e sócioipolítica, o Integralismo Lusitano nasceu 
sobre o primado da pwlítica e não sobre o da filosofia, contudo não 
tardou que fosse sistematizado numa base de filosofia política, funda- 
mentadora quer da «história integral., quer da crít ica nacionalista,, 
-armas usadas no combate contra a historiografia e a ideologia revo- 
lucionárias. Essa base, que devemos designar por pensamento contra- 
-revolucionário, não encerra, por exemplo, um sistema filosófico original 
- o Criacionismo é-nos assim apresentado -, mas apenas um composto 
equilibrado, capaz de preencher o vazio doutrina1 da Contra-Revolução, 
flagrante até ao século XVIII, porque, como muito bem salienta Thomas 
Molnar, .os contra-revoilucionários nunca tiveram tempo nem ocasião de 
assentar os seus conceitos políticos nas teses filosóficas apropriadas. 
Quando despertaram do sono da segurança política, viram-se solicitados 
de demasiados lados ao mesmo tempo para realmente poderem assumir 
a tarwfa de se defenderem e ripostarem. Muito naRuraJmente tiveram de 
limitar-se a reagi3r aos perigos mais ameaçadores, vendo-se obrigados a 
indefinidamente adiar a elaboração, no entanto essencial, da metafisica 
apropriada às suas ideias políticas»(63. 

No pensamento contra-revolucionário, erguido por Sardinha e seus 
companheiros, notamos de imediato uma forte influência da aNeo-Esco- 
lásticau, à mistura com outras corirentes, diluída num discurso concor- 
dante com as críticas certeiras dirigid'as contra a omnipotência da Razão, 
à qual se cpntrapõe a Inteligência (em tudo divergente d o  «superficial e 
enfático racionalismo do séc. XIX»),  porque esta .dispondo do sentido 
das urelatividades~, elevam dos factos às leis e exerce-se salutarmente 
pela i8nvestigação e pela verificação das determinantes que regem os 
fenómenos, e do grau de relações que os une entre si. Nunca a Inteligência 
teve inimigo pior que o racionailismo! O seu desprestígio, - o enfraque- 
cimento das suas faculdades lógicas, não se filiam e m  outras causas que 
não sejam derivadas d,as mil e umas ideologias com que a Razão-Pura 
nos abastar-ou e corrompeu a limpidez do pensamento,, (O). Pensa- 

(54) Cfr. MOLNAR, Thomas, A Confra-Revolução. Lisboa, Edições Roger 
Delraux, trad. Paula Reis, 1980, p. 102. Esta obra, publicada pela 1." vez em 1969, 
tem muito interesse e actualidade, porque no mesmo tempo que revela quais são 
as  debilidades estmturaio da Contra-Revolução, indica os m6todos e estratdgias 
que esta poderá seguir como forma de afirmar a sua vitalidade, suscitando a refle- 
xão crítica dos estudiosos ... 

(56)  Cfr. SARDINHA, António, Pratiquemos um Acto de Inteligêrtcia. Lisboa, 
Ed. de José Femandes JÚnior, 1929, p. 12. 



mento que, segundo Sardinha, se alia profundamente com a acção, sendo 
e m ó m  qualquer tentativa que vise separá-los C"). Portanto, será incor- 
recto admitir-se apenas a ordem da I~ntel,igência, pois devemos atender, 
também, à ordem do coração (sensi'bilidade). Neste senti,do, o dilema 
Ciência-Religião desfaz-se para dar lugar a uma densa interligação fun- 
dada numa miFtua complementariedade, possível parque a Ciência come- 
çou, a partir do Ultimo quartel do séc. XIX, a ver reduzido o seu domínio 
perante a convincente revelação da intuição (graças ao psicólogo William 
James, ao f2lÓsofo Henri Bergson e ao matemático Henri Poincaré), 
mncluindo Brunetière que a Ciência não é .de forma nenhuma uma 
solução para a vida», pois exclui do seu alcance alguns aspectos básicos, 
como, por exemplo, o mundo moral; a Religião actua precisamente neste 
mundo como ccsenho,ra das vastas expressões da consciência», ganhando, 
em certo sentido, terreno à Ciência por causa do intenso revisionismo a 
que esta estava a ser sujeita e podendo até, através da Fé, subjugá-la 
à Verdade revelada- sim, pela Fd, diz veementemente Sardinha, e só 
por ela poderemos atingir o Inatingível, que a Ciência esgotada renun- 
ciará a desprezar arrogantemente. 

Assente no conceito dinâmico de Tradição, o pensamento contra- 
-revolucionário estrutura-se, por um lado, em torno de duas tendências 
dominantes -o tomismo e a filosofia positivista -, e, por outro, em 
torno dos valores essenciais da Contra-Revolução. Essas duas tendências 
contribuíram, entre outras coisas, para a consolidação deste princípio 
básico: quando a acção é subvertida pelo pensamenm é Iícito e indispen- 
sável opor-fie resistência teórico-prática sob a forma da reacção. ~Rea- 
gindo se resiste e se pode tentar corrigir os descaminhos da acção 
esquentada por ideias de cunho racionalista, totalmente divorciadas da 
realidade. Quanto aos valores da Contra-Revolução, os Integralistas, 
adversários da vailoração dos enciclopedistas, seguem Gama e Castro, 
autor de «O Novo Principen, wnsiderado por Luís Manuel Reis Torgal 
não como um filósofo pdítico, mas sim como un politico prático que 
leu, a par da sua prihpria experiência e observação, Edmund Burke (autor 
da célebre obra contra-revolucionária eReflections on the Revolution 
in Fxancen), e, talvez, Joseph de Maistre, pois adoptou um esquema 

6s Convirá apreciar as sguintes palavras ilustrativas: « a 0  homem nasceu 
para compreender*, preceituam os intelectualistas. uO homem nasceu para agir., 
entendem os pragmatistas. Mas como ao começo já era o Verbo e o Verbo se fez 
carne para habitar entre n6s, o homem para o que nasceu foi para compreender 
e para agir depois.-cfr. id., ibid., p. 38. 
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metodológico e uma sistemática semelhantes aos empregues por estes 
teóricos. Na via aberta por G m a  e Castro, Sardinha e outros membros 
do «Palicano,, perspectivaram os valores contra-revolucionários - a 
Ordem, a(s) Liberdade(s), a Desigualdade e a Realeza - enquanto imbuí- 
dos duma .lógica natural e divina» inexistente nos valores absoiutizados 
pela Razão. Assim, a Ordem-melhor, a «Ordem Nova» de que fala 
Sardinha em xAo Principio era o Verbo» - valor essencial que assegura 
a evolução pacifica e fecunda da sociedade, encontra-se, desde os começos, 
presente na Natureza (na organização dos seus fenómenos, dos seus 
seres, etc.), e por isso é oposto a Desordem (anarquia), que é anti-natural. 
A Liberdade (ou liberdades) é, também, fulcral, correspondendo a uma 
intrhseca necessidade do indivíduo; no entanto é relativizada pelo viver- 
em-relação, que cria carências e limitações no Homem, de modo que 
é impe~sável, segundo os Integralistas, tomar a Liberdade como fim 
absoluto. A igualdade, conceito abstracto, opõe-se a Desigualdade, valor 
concreto fundado na natureza heterogénea da constituição humana. 
Por último, a Realeza é o valor orgânico capaz de garantir, na harmonia 
e eficácia, a dinâmica do Estado regido por duas tendências diversas: 
uma concentradora e outra descentralizadora. 

Base doutrinária e radical, o pensamento contra-rev~lucionário 
modela todas as análises e fundamenta, como já atrás referimos, as duas 
principais teorias complementares: a histórica (viciada, segundo alguns 
autores, por um acentuado whistoricismo») e a nacionalista. Esta 
engloba aspectos curiosíssimos, como, por exemplo, o sebastianismo e 
a EstBtica integralista. 

Classificado como a <filosofia da nossa Raça,,, o sebas@ianismo 
possui, na opinião de A. Sardinha, uma parte positiva, mediante a qual 
pode converter-se em «interpretação psicológica da nossa história. e 
em crença lúcida no «grande amanhã de Portugal.. Ser sebastianista 
não se reduz, pois, a uma atitude passiva de retomo ou de inútil expec- 
tativa, antes consiste em assumir a genuína portugalidade sempre aberta 
ao futuro. Este construtivo sebastianismo esconde flagrantes conota- 
ções com a etese saudosista,, e com a amessiânica;>, ,a partir dum deno- 
minador comum: o nacionalismo. 

A Estética integralista apresenta duas facetas: tomismo e regiona- 
lismo. A propósito daquele, convém sublinhar a influência, que JJacques 
Maritain, autor de «Art et Scolastiquen, exerceu sobre Sardinha, que 
foi- sem esquecer, é claro, H. Raposo, espírito sensível à Beleza esté- 
tica - quem, dentre os Integralistas, melhor se ocupou da problemática 
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artística. Seguindo Maritain, Sardinha acredita que só pela contemplação 
(entendida como fecunda deleitação espiritual) se pode atingir a verda- 
deira Arte - aquela que é nutrida pela essência do Catolicismo -, bem 
&stinta da enganadora <<religião da beleza», culto estético ,fabricado pelo 
Classicismo grego-romano e reproduzido pela Renascença dum modo 
artificial: «Porque tipificada, na sua ascendência e nas suas derivantes, 
a religião da Beleza, começando como um pecado das pupilas, em relação 
às artes propriamente plásticas, acaba como a demissão da personali- 
dade na selva escuríssi'ma do Não-Ser. Produto fatalíssimo do individua- 
lismo, inaugurado com as u tq ias  anti~humanas dos humanistas, coroa, 
por uma total decapitação das grandes aspirações da existência (semali- 
zadas agora até ao extremo de se pedir à comoção artística um aumento 
ou um sucedâneo das baixas comoçóes do instinto), a demência quinhen- 
tista do uomo único (. . .) O divórcio entre a sensibilidade e a fé, denun- 
ciado por Paul Claudel como m a  das taras piores que recebemos da 
Renascença, conduziu-nos, por supostos caminhos de veludos e rosas, 
ao vácuo imenso dos %paraísos-artificiais,,, que, sendo o templo em que 
mais dignamente se celebra a .Religião da beleza», são muitas vezes a 
ante-câmara, ou do suicídio, ou da loucurra» v'). A «paranóia romântican, 
dirá Sardinha, sugestionada pela «teoria invertida de Jean-Jacques 
Rousseau» contribuiu para acentuar a tonalida.de trágica dessa nreli- 
giãos. Portanto contra ela ezgueu-se a exacta noção de Arte, a autêntica 
<<vocação do artista,,. O verdadeiro artista, bem diverso de Nero, aper- 
cebe-se, dentro do correcto sentido da sua missão, de que é um ser 
linmtado, e nunca um .,ser excepcional», de que é apenas um .operário 
que operas: «Eis porque, longe de se reputar, pelo dom que o habita, um 
emancipado dos preceitos ordinários da existência, antes a eles se deve 
submeter com a mais heróica e fecunda conformação. Do artista que 
compõe ao artista que executa, - do arquitecto ao pedreiro, do escritor 
ao salariado das nossas oficinas, prostituídas pela invasão da Máqutna, 
que, em lugar de reabilitar o operário, o escravisou e rebaixou ainda 
mais, não se julgue que a diferença é intransponível! Todos eles criam),, 
e assim, porque dominam a maté~ia e a afeiçoam aos ditames da sua 
razão, todos continuam a obra de Deus, que é uma criação incessante), (50). 

Quanto ao regionalismo, deverá dizer-se que este foi u m  dos pnn- 

(37) Cfr. SARDINHA, António, A Solnbrn dos Pórticos. Novos Ensaios. L~s- 
boa, Liv. Ferin, 1927, p. 301. 

5' C~T. id., ibid., pp. 302-303. 
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cipais baluartes do Integralismo Lusitano. A sua «filosofia» foi lapidar- 
mente expressa por Bordeaux, quando escreveu: ele é «a aptidão dos 
lugares para c o n f ~ ~ m a r  as almas.. Neste sentido, convém associá-lo 
sempre ao nacionalismo, para que se obtenha a criatividade e a carga 
emocional, indispensáveis a #uma Arte genuína e popul'ar. Arte produzida 
sem a interiferência de modelos estrangeiros. Um artista minhoto, por 
exemplo, ao criar a sua obra deve apenas desenvolver, dentro duma certa 
fleloibili,dade esitética, a M e  secular da sua região, porque nela resitde 
todo um conjunto de valores, de qualidades e de Eorças, fortemente indi- 
vidualizado e ennquecedor, que terá de evoluir sem ser invertido ou des- 
virtuado. As tapeçarias, os bordados, as gravuras, os cestos, as &iiigranas, 
o folclore, os autos populares, etc. encerram e projectam uma alma 
colectiva que sabe criar na continuidade, que vive o presente aberta ao 
futuro mas sem romper com o passado, que expressa, enfim, pela varie- 
dade a funda un,idade que a essencializa. Mediante o regionalismo, os 
Integralistas aproximam-se duma concepção existencial da Arte, de certo 
modo coincidente com a de Leonardo Coimbra. 

A «história integral,, e a '~orítica nacionalista» convergem natmral- 
mente para o plano político, e, em menor grau, para o ped~ag6gico. O pri- 
meiro é, de facto, dominante no discurso integxalista, mas não o abafa, 
como pretendem sugerir alguns autores -velhos seararos e modernos 
analistas. Os homens do «Pelicano. aperceberam-se da necessidade, refe- 
nida atrás por Thomas Molnar, de assentarem as suas ideias numa <meta- 
física» válida e adequada, que representa um importante esforço de 
sistematização doutrinal. Através dela é, pois, possível desenvolver 
.-como se verá no ítem seguinte- um incisivo confrontu filosófico 
com o pensamento criaoionista. 

2.1 A Filosofia da Vida face à da Nação 

No decurso da exposição crítica, feita no ítem precedente, foi-nos 
possível salientar, com a devida oportunidade, alguns pontos importantes. 
O primeiro refere-se à problemática da Saudade, em tomo da qual se 
estabelece um nítido contacto entre Criacionismo e Integralimo, embora 
não se possa dizer que seja um contacto muito profundo, porque ambos 
são algo esquivos na abordagem deste problema, sendo obviamente 
difícil determinau suproximações completas e precisas. Um outro ponto 
prende-se com o papel fundamentador da Ciência, que é, de facto, dife- 
rente nos dois sistemas. Leonardo Coimbra partiu da análise científica 



para a construção do Criacionismo, seguindo um novo método que lhe 
parmitiu descobrir entre a Ciência e a Fi1:osofia um estreito «circuito 
dialéctico», fonte de renovaçio e enriquecimento; por seu turno, os 
Integralistas ficaram longe desta descoberta e remetidos a um objectivo 
mais modesto: usar a Ciênoia e o factual como elemento de prova inso- 
f'smável das suas vmdades e hipóteses - o seu m6todo pode conotar-se 
com o experimental. Interessa acrescentar que, devido ao vector neo- 
-escolaskico, alguns Integralistas, nomeadamente João Ameal, afirma- 
ram-se contrários à filosofia científica, considerada demasiado presa ao 
aparente, ao superficial-;Ciência e Filosofiia deveriam ser apenas boas 
vizinhas. O terceiro ponto relaciona-se com o atributo <sínteses, reivin- 
dicado pelo Cmacioni,smo (a «Metafísica d'a vida» segundto M. Spinelli), 
e que, em certa medida, se aplica também ao Integralismo (a doutrina 
da Raça, a filosofia da Nação), porque este assenta num equilíbrio dinâ- 
mico e analógico (não dialéctico) entre o <Ser. eleático e o <Devir per- 
pé tuo~  de Heraclito (60), o Uno e o Mú~ltiplo. O último ponto gira em torno 

r e icano>, da concepção existencial da Arte. Leonardo Goimibra e o eP 1' 
reconhecem a enorme importância do binómi'o '«inteligência-sentimento,,, 
como impulso decisivo .dda manifestação estética, e insi,s$em, embora com 
linguagens difrenbes, na viwência concreta, enquanto &on,te ~referencial 
de inspiração para toda a obra artística. Estes pontos estáo, porém, longe 
de esgotar as ricas potencialidades que a referida exposição oferece a 
um confronto directo. Submetendo-a a uma pesqui'sa mbuciosa, concre- 
tiza-se a descoberta de alguns núcleos essenciais de contacto e de 
oposição. 

Seguindo uma certa ordem, inoidiremos para já sobre o tipo de 
influências determinantes na génese dos dois sistemas e a consequente 
reacção destes. 

Como tivemos ocasião de referitr no í t m  ,I, Criacionismo e Integra- 
lismo Lusitano emengiram dentro do mesmo "triângulo ideológico»: 
ambos foram penetrados, de mod,o desigual, pelo positivismo e pelo 
evolucion~ismo e ambos se er.gueram contra a envolvente fogueira mate- 
rialista (Leonardo Coim'bra foi anarquista e isto deixou-lhe algumas 
marcas indeléveis, visíveis, sobretudo, na concepção política). Reagindo 

(58) Vide PEREIRA, António Serras, Filosofia de Parménides. Sua Perpétua 
Actualidade, in .Nação Portuguesaa. Lisboa, s6rie V, 5 (1928). pp. 298304. Este 
artigo insere-se na tentativa, típica da 2.' fase do Integralismo Lusitano, de alargar 
a fundamentaçZo filosófica deste. 
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depuis contra o «coisismo» positivista (reacção forjada no seio da 
«Aguia»), o Criacionismo abrir-se-ia a Hamelin, Bninschvicg e Bergson, 
mas dum modo crítico. Por seu turno, o Integralismo, apesar de preso 
ao legado contra-revolucionário de Comte, assimilou o tomismo, desde- 
nhando de Bergson, numa primeira fase, e lendo-o atentamente numa 
segunda. 

Na primeira insere-se o curioso ensaio de António Sardinha, «O «Fi- 
lósofo» Leonardo., onde este é considerado «Reminiscência bastarda 
do «;bergsonismos» e .consciência do desregramento ,democrático em 
que vivemos dum extremo ao outro das duas bincheiras que dividem 
Portugal de alto a baixo, irreconciliavelmente» p). Referindo-se a 
Bergsan, Sardinha escreveu, sem desviar os olhos de L. Coimbra, o 
seguinte: .<<Filosofia da mobilidade» chamou Benda aos belos exercícios 
de argúcia literária de Henri Bergson. Remotamente influenciado pelas 
leituras de «L%vfyIution créatmce~ do interessante filósofo francês (con- 
vbrn não esquecer a costela hebraica de Bergson!), o senhor Leonardo 
Coimbra, pela sua facilidade do verbo com letra minúscula, num país 
eivado da mais baixa superstiçSo retórica, ganhou depressa as culmi- 
nâncias da praça pública por essa espécie de novo «alexandrinismo~, 
que na sua obscuridade e falta de senso lógico encontra o principal 
motivo do seu rápido triunfo. A Bergson ainda se deve, com o incom- 
parável recorte dum temperamento nada vulgar, uma análise feliz e 
sensata do racionalimo naturalista do século passado. Mas ao 
senhor Leonardo Coimbra? Evidentemente que a pergunta fica sem 
resposta), (u'). E Sardinha prossegue, no único texto por nós conhecido 
em que se lhe refere expressamente, reduzindo Leonardo Coimbra a 
imagens disformes - «verbalista mediocre),, «caso de pura 4patoilogia» 
e .intérprete da aguda crise espiritual» - e mostrando ignorar a posição 
crítica de Leonardo face a Bergson. 

Na segunda fase, sobressai João Ameal, que, numa aná1,ise mais 
objectiva e substancial do que a do seu Mestre, começa por apontar 
ao bergsonismo algumas fraquezas imperdoáveis: «l."-a negação da 
verdade certa .e estável; 2." -a negaça0 dos princípios básicos de iden- 
tidadme e contradição; 3." - a negação da causalidade; 4." -um monivmo, 
que suprime a multiplicidade real dos indivíduos e das coisas; 5:- o 

(60)  Cfr. SARDINHA, António, Purgatório das Iddais. Ensaios de Crítica. Lis- 
boa, Liv. Eerin Torres & C:, 1929, p. 196. 

(8') Cfr. id., ibid., pp. 196-197. 



desconhecimento do primado da Razão sobre o instinto; etc. E de nada 
servem as simpáticas tentativas dos seus d,iscipulos, especialmente de 
Jacques Chevalier, para o colocarem ao semiço 'o Catolicismo. Basta 
escrever-se, expondo Bergson, que a verdade é uma misa que nunca se 
acaba de encontrar para se ter vincado, sem (querer, o divórcio ibmeme- 
diável da sua filosofia e da Igreja. Tanto assim que a Igreja conden-. 
em 1914, I'Evolution créatrice.. . » ("Z) - Ameal escreveu isto em 1929. 
Recordde-se, a propósito, a crítica de Leonardo ,(dirigida num sentido 
diverso 'o defendido pelo tomista J. Amed), que coincide num ponto 
com a transcrita: L. Coimbra contesta que a vida tenha criado a inte- 
Itgência, admitindo, numa linguagem própria, o contrário, e daqui se 
pode infesr uma certa cancord,ânoia com o pressuposto do ponto 5.O. 

Em 1932, num artigo intitulado «Be~gson e o Sindicalisrno Revolu- 
cionário», Ameal acaba por reabilitar politicamente Berigson aos olihos 
dos Integralistas. Apesar de .reconhecer que muitos ,dos poshilados 
do autor da «Evolution Créatrice~ servem amaravilihosamente a lógica 
deiirante do sindicalismo revolucionário» de Eduard Berbh, G. Sorel e 
outros, tece rasgados elogios, em longa nota, à obra xles 'deus sources 
de +a morale et de Ia religihn,,, .dizendo: a( ... ) 0 notávd pensador oferece- 
nos, agora, i m a  crítica muito mais completa e violenta da utopia demo- 
crática. .(...) Impossível dizer melhor. A democracia individualista é a 
negação da ordem natural -4. anti-natural por essência. Bem ,haja Henri 
Bergson par ter vindo reforçar, com a sua autoridade, esta sentença da 
sociologia ve~dadeira! ,(. . .) Dentro da fitlosofia de Bergsan, restam ainda 
muitas conhsóes, muitas perigosas sementes .de ilusão e de revolta. 
No encanto, cremos que a pubiicação de *Les deux sources de Ia 'morale 
et de &a religi~nn» veio reduzir as atiiidzdes lque existiam entre o bergso- 
nismo e a Revohução Social»,("3). Concluiremos este ponto, saltentando 
que Leonardo Coimbra e o Integralásmo Lusitano, embora marcados 
por um ambiente hostil ao cientismo excessivo e ao racionalismo natu- 
ralista, assumiram, dentro .duma mesma base idealista, estratégias dife- 
rentes. O pmmeiro apostou ,no impulso criador do pensamento, capaz 
de 'dissolver anúinomias e distinções ncoisilicantes>>, muito do gosto dos 
sistemas coevos -Leonardo sustenta que .quase todos «coisam» o pensa- 

(02)  Cfr. AMEAL, João, Grandeza e Decadência da Filosofia, in «Naçáo Portu- 
guesa., Lisboa, série VI, 8 (1929). p. 86. 

('9) Cfr. id., Bergson e o Sindicalismo Revolucionário, in <Nação Portuguesa., 
Lisboa, vol. VI1 (1932), pp. 170-171. 
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mento dum ou doutro modo; o segundo entrincheirou-se num comtismo 
~~escolasticizadou, onde as verdades reveladas substituem a busca dialéc- 
tica do Irracional. 

Outro ponto interessante, consiste na natiureza dos dois «&ifioi,os 
metafísicos». Depois de erguer uma gnoseoilogia viabilizadora da solida- 
riedade social, a partir da acção livre do sujeito enriquecido pelo objecto, 
Leonardo apresenta uma metafísica ou monadologia social mm que 
estrutura, inspirado em Leibniz, a sua utopia (Bi). As mónadas li % vres 
e amorosas abrem, mediante uma magnifiica «comunhão das actividades 
solidárias,, a via sublime que canduz à Mónada Superior, aberta à 
integraçáo criadora daquelas - as consciências poderão assim abraçar 
o Universo! Diversas são, porém, a base e a metodologia adoptadas pelos 
Integraliçtas. Eles atssentam numa ooncepção sociolClgka, em parte 
organicista (dizemos em parte porque ela mantém-se longe do mecani- 
cismo e imbuída .duma nítida ortodoxia católica), segundo a qual a socie- 
dade é vista como conjunto naturalmente hierarquizado e heterogéneo 
de pessoas condicionadas pelo seu viver-em4relação (liberdade e igual- 
dade são, assim, conceitos abstractos e desligados da Mvência concreta 
e colectiva), e unidas por uma solidaniedede cristã (a omnipotência e 
omnipresença de Deus impõem ,um rimo próipri,o ao dinamismo social). 
Desenvolvend~o esta concepção num sentido contra-revolucionário (oposto 
ao sentido dialéctico do Criaoionismo), o «Pelicano» acolhe'se sob o 
manto da Escdástica: «No néodomismo, ou seja na filosofia tradicional 
da Igreja, está a solução. (...) Enriquecido hoje palas valiosas contri- 
buições das sciências psicológicas e das sciências naturais, o néo-tomismo 
encontrou em fLouvain, e graças ao influxo do Cartdeal Mercier, LUII 

poderoso centro de irradiação. ,(...) Expurgada dos excessos natura- 
listas, a Escolástica não é senão, como perennis philosophia, a teoria 
clássica do conhecimento. Usando simultaneamente da análise e da 
síntese, desenvdve a primeira quanto Lhe é possível, enquanto agrupa 
imediatamente dentro da outra todos os elementos isolados. O iseu idea- 

('34) Giiles LAPOUGE, em uUtopie et Civilisationrn (Paris, Flamanon, 1978, 
p. 24), escreveu a dado passo: «Tout utopiste prochde de la sorte; i1 agit comme 
un bncoleur. I1 puise dano les éléments que la sort lui fournit, mais i1 les assemble 
de manière si nouvelle qu'ils finissent par constituer un objet inédit. Son idée est 
de modifier la création, de ruiner la nature ou de rectifier l'histoire, en permutant 
simplément les poutres et les pierres dont i1 fabrique sa maison: avec la déraison 
qui rode dano l'univers, i1 produit de la raisonn. E acrescenta: ol'utopie est une 
logique, non une figure poétique-un systkme clos, non une évasionn. 



!ismo objectivo, partindo do domínio pleno do espírito para a plena 
gosse da realidade. Ao contrário do idealismo subjectivo .dos contem- 
porâneos, que, 'estendendo em linha direaa do kantismo, não só arruína 
a autoridade da razáo, como nos lança numa floresta densa de erros, 
onde é necessário filiar a origem de to& a anarquia moderna. (U3). 

A esta calorosa apologia feita por Sardinha, contrapôs Leonardo uma 
crítica - testen~unho duma funda divergância - nestes term'os: a Esco- 
1á.stica (antiga e nova) não serve, porque «coisa), a crença e o saber. Reto- 
mando um fio solto atrás, salientaremos que Leonardo Coi rn b ra, na 
sequência da sua progressiva conversão ao Catolicismo, veio a corrigir 
e a superar este npreconceito çoisistan, mas náo duma forma suficiente- 
mente explícita, o que ,impede, portanto, deduções substanciais sobre a 
profund,idade da superação. Uma hermenêutica exaustiva da suba obra 
final, póstuma e inéditos, poderá, talvez, abrir algumas piçtas válidas ... 

A referida natureza dos «edifícios metafisicos» inclui um aspecto 
básico, a dinâmica do pensamento, ,que importa considerar. Leonardo 
Coimbra concebeu o pensamento, enquanto única e indestrutível reali- 
dade, como .acção de síntese,, capaz de, mediante um processo d~ialéctico, 
enriquecer a «experiência», alongando-se em conhecimento. Ror seu turno 
os Integralistas, não empenhados, ao contrário de Leonardo, numa 
arrojada reconstrução gno~eol~gica e metafísica, limitam-se a salientar 
que só a I.nteligência, vitalizada pela estreita relação entre pensamento 
e acção, pode opor-se com êxito à falaciosa «Razáo.Puraa. 

O dilema Ciência-Religião suscitou, também, a atenção, quer de 
Leonardo, quer do «Pe&icano». O pnimeiro, seguindo o seu método hipo. 
tético-construtivo (aposta total na força imensa da criação) desfez o 
dilemra centrando a Religião na *pessoa moral>, e caracterizando a Ciência 
como «uma obra moral, pois que nos explana um pluralismo unificado, 
uma sociabilidade de seres. Ela é um esforço para erguer sobre o fluxo 
sensual uma realidade de relações e leis, de substituir ao pirilampo 
de uma reacção actual a tranquila luz da memória consciente. E uma 
obra e um esforço da consciência, em luta pela imortalidade, procurando 
para além das relações fortuitas as verídicas relações universais. A moral 
toma essas relações menos na forma exterior da sua ligação que na 
intenção das vontades unificantes» P). Disso resultou, pois, mais uma 

(as) Cfr. SARDINHA, António, Purgatdrio das Iddias, ob. cit., pp. 208-209. 
( 0 8 )  Cfr. COIMBRA, Leonardo, A Luta pela Imortalidade. Porto, Renascença 

Portuguesa, 1918, p. 105-cit. por SPINELLI,  Miguel, A Filosofia de  Leonardo 
Coimbra, ob. cit., pp. 183-184. 
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síntese, que Miguel Spinelli exprimiu assim: A ciência, portanto, aceite 
pelo Criacionismo como obra moral, vê-se no incondicional dever de 
orientar o seu pensamento ao serviço 'da mligião. Ser religioso, para 
Leonardo Coimbra, «é ser o criador eterno de eterna beleza moral,,. 
Por isso, «o pensamento que sem a acção religiosa, é, pois, um pensa- 
mento emergido duma inesgotável continuidade de amor e fraternidade». 
Sendo que «a ciência e a religião são cadáveres, a vida (desse pensa- 
mento) é no espírito oientífico e no espírito religiosox ("). P P T ~  os 
Integralistas, o dilema resolve-se dum modo bem mais simples e não 
coincidente com o anterior. Segundo eles, a Ciência não pode ter a pre- 
tensão de abarcar toda a realidade, porque há aspectos profundos e 
elementares que lhe escapam por completo, como é o caso do mundo 
moral, onde a Religião actua como «senhora 'as vastas expressões da 
consciência»- assim a definiu Sardinha. Entre elas é possível uma 
feounda complementariedade, dentro dum respeito mútuo e duma moti- 
vaçáo comum para o diálogo, único meio vtdido de se conhecerem 
melhor. 

A Zradição, ponto polbico a que Leonmdo Coimbra foi bastamte 
sensível e que constituiu a trave mestra do pensamento integralista, 
merece, $gual,mente aqui, particular destaque. Quando jovem, Leoardo 
escreveu um texto, intitulado «Tradição e Progresso» onde reconihhce 
que o passado é «prob~lemátin, para nós hoje e sempre, como é o futuro. 
e que do «tempo e da relação espaço-tempo depende o que possamos 
pensar do movimento: por consequência, o que possamos pensar da his- 
tória, da tradmição e do progresso»:?). T,radiçáo que é «etimológica e 
semanticamente, e na mais intrinseca fenomenologia, m'odo não imóvel 
de ser, de sentir e de pensar, relação móvel tam,bém sempre entre o que 
se passa e o que permanece), ?). Em 1922 publicou, no jornal «A Tri- 
b u n a ~  (,ano 11, n." 540 de 31 de Janeiro), um longo arti'go, intitulado 
«A Tradição e a Democracia. (Intelectualismo e Voluntarismo)», em que 
expôs, a par duma análi3se crítica ,da tese tradicionalista de L. Bonald 
e de J. de Maistre-«tese enquadrada na tendência tomista de subor- 
dinação do estado á Igreja. -, e da estrutura anti-democrática do pensa- 
mento positivista, a ideia 'de que a Tradição, como dado da vida social 

- 

(8') Cfr. SPINELLI, Miguel, ob. cit., p. 184. 
(08) Cfr. Resumo do texto aTraBição e Progresso. de Leonardo COIMBRA, in 

MARINHO, José, Verdade, Condição e Destino, ob. cit., p. 300. 
(aQ) Cfr. id., ibid., p. 300. 
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pode enriquecer o material .para as construções sociológicas da razão 
experimental.. Portanto, Leonardo Goimlbra continuou a concebê-la 
como .modo não imovel de ser», rejeitand'o, porém, a Tradiçao cató- 
lica, acta regressivo e anti-experimental». Alkm disto, está implicita na 
ideia exposta por Leonardo uma inegável secundasização deste con- 
ceito. P,or aqui conleça, precisamente, a diswrdância do .Pelicano>>, 
para o qual a Tmdiçáo constitui a admirável síntese do tempo, da 
morte na vida, do indivíduo na Nação (reafidade orgânica e essencial), 
e, neste senti,do, a base dum pensamento oposto ao radicalismo revolu- 
cionário, destrutivo e indivù'dualista. O «Pdicanoa segue Bonald e Maistre, 
defensores da Tmdição católica, e insplra-se na swiocracia de Comte, 
onde se encontra o intuito profundo de fundir Ordem com Progresso. 
E assim se afasta dre Leonardo. No entanto ambos oorwergem num 
ponto: o carácter dinâmico da Tradição, expressamente defendido pw 
Pequito Rebelo .(TO). 

Por hltimo, e no que respeita a que os dois sistemas ~distin- 
tamente consagram, tem interesse sublinhar o seguinte: no Cniacionismo 
a Moral ergue-se como expressão viva da força relaciona1 das «vontades., 
superadora, mediante o contacto, íntimo com Deus, dos condiciondismos 
internos e externos, enquanio que para os Integralistas ela condensa a 
herança duma secular conduta dos homens ,desenvolvi,da à luz de valores 
sagrados e perenes. 

Este confronto, ainda em aberto, permite, pois, concluir que o Cria- 
cioni,smo (f,illosofia que exalta a Vida mediante um engenhoso processo 
metafísico) e o Integralimo Lusitano (lilosofia ,polít,ica, que numa linha 
contra-revolucionária consagra o primado da Nação, o «valor da Raças) 
opõem-se formal e materialmente, convergindo, porém, dum modo 
especifico, dev?do a certas motivações comuns (o anti-racion&smo, a 
busca de sínttese, etc.) favoreoidas pelo respectivo ambiente cultural. 

(70) O racionaiista Karl POPPER na =a obra <Conjectures and Refutationsx 
(London, Routledge and Kegan, Yd, 1974, pp. 120.135) incluiu um capitulo - niowards 
a Rational Theory of Traditionu, rico em elementos indispensáveis para um enten- 
dimento pleno dos vários tipos, da dinâmica e da função social da Traciiçáo. No 
fim desse cap. Popper refere-se à .tradição da razão., que ele considera ser aa mais 
esmcialu: nEven more precious perhaps is the tradition that works against the 
ambivalence connected with the argumentative function o£ language, the tradition 
that works against that misuse of language wich consists in pseudo argument and 
propaganda. This is the traditicn and ad discipline of clear speakng and clear tliin- 
kins: it is the critica1 tradition-the tradition of reasonn (p. 135). 



LEONARDO OOIIvBRA E O INTEGRALISMO LUSITANO 475 

2.2 O ~Pedagogo Leonardo>> e a Educação Tradicional 

Estreitamente relacionado com a problemática instructo-educativa 
atacada, em terimos .de resolução cancreta, pelos «renascentes)> e com 
os ,s~+ncipios até aqui expostos, o cotSronto pedagógico que se segue 
exige m a  prévia referência de carácter hi~tóuico. 

Pombal, inspirado pelos «estrangeirados» 6Martinh.o de Mendonça, 
Luís A. Verney e Ribeiro 'Smches), Laicinou o ensino, introduzindo 
reformas radicais e enguemdo instituições novas (o Col&@ Real dos 
Nobres de CLislboa.. .), que os homens de 1820 e os seus sucedâneos - os 
setembristas - quiseram levar mais longe (apostaram na canstmção 
intensiva de escolas primárias, mehowram sailários, propuseram 
liceus, etc.). Mas à medida que o idealismo revolucionário foi dando 
'lugar à pragmática conservadora, estimulad'a pela Regeneração, o 
ensino abriu-se de novo à Igreja (aos Jesuítas), e as respecti,vas estru- 
turas, demasiado comprometi,das com o modelo burguês de vida, entra- 
ram em crise. Assim, quando em Portagal se proclamou a República, a 
histórta parece ter-se repetido e a problemátioa pedagógica voltou a 
galvanizar os políticos.. . 

As posições eram nítidas: dum lado estavam os republicanos, her- 
deiros do radicalismo vintista, e do outro os conservadores ~(monárquicos 
e não só...). Leonardo Coimbra, antigo anarquista, orador persuasivo e 
docente, emergiu entre aqueles. Por seu turno, os aguerridos Imtegra- 
listas juntaram-se à «reacçáo», enriquecendo-a com wm projecto preciso. 

Adolfo Casais Mmteiro escreveu, num atestemunho» inserto no 
In .Memoriam ,de Leonardo Coimbra (1950). o seguinte: use prefiro consi- 
derar aqui Leonardo Coimbra, meu mestre, de preferência ao filósofo, 
ao orador ou ao político, é precisamente porque a sua estatura nunca me 
pareceu tão grande como nessa posição de «meutre», perguntome, aliás, 
se o filósofo, o orador e o político poderão ser considerados, tratando-se 
de Leonard'o Coimbra, a parte do mestre» (?')..Por sua vez, Oscar Satur- 
nino afirmou: «Foi Mestre tão notável que até fora da cátedra criou dis- 
cípulos~ ('Z). Com efeito, Leonardo Coimbra teve discípulos que se 
empenharam no desenvolvimento do sua filosdia (foi a caso, sempre 

(11) Cfr. MONTEIRO, Adolfo Casair, O Meu Mestre Leonardo Coimbra, in 
Leonardo Coimbra. Testemunhos ..., ob. cit., p. 254. 

(7%) Ck. SATURNINO, 6scar. Leonardo Coimbra e a Universidade do Porto, in 
ob. cit., p. 183. 



evocado, de Delfim Santos e José Maninho), estimulados em grande 
parte pela estatura moral» e pela retórica convincente do Mestre. 
E Santos Graça, relatando de forma sumária a passagem de Leonardo 
pelo Liceu da Póvoa de Varzirn, disse: <<'Como professor, teve sempre a 
estima e a mais alta consideração dos seus alunos. A Bondade era uma 
das pautas ,do seu carácter e onde se mostrava realmente uma pessoa 
superior. O cuidado pelos humildes e desvalidos enchia-lhe a alma>> (l3. 

Leonardo Coimbra foi, de facto, um homem de inegável mérito e 
cativante simpatia, que, a par dum extraordinário poder de comuni- 
cação (reconheci'do pelos seus adver,s&rios ...), possuiu o dom de ensinar 
bem e o gosto pela discussáo teórica dos temas educativos -gosto agu- 
çado pelo trabaiho feito ,no seio da «Renascença Portuguesa» e inserido 
na tendência geral dos intelectuais, ideólogos e líderes republicanos para 
considerarem a instrução como veículo do renascimento pátrio. Em 
Leonardo Coimbra o professor nutriu o filósofo e o político. 

O ensino marcou indelevelmente a multifacetzda vida de Leonardo, 
no entanto continua-se a esquecer isto. Continua-se a sobrevalorizar 
apenas a filosofia, desprezando-se a sugestão sensata de Casais Monteiro. 
Sensata e correcta, porque radicada numa evidência. O autor de «O Cria- 
cionismo» construiu o seu sistema filosófico tendo sempre presente o 
intuito de vir a ensiná-lo, como o pmvam alguns textos específicos publi- 
cados: «A Reforma (do Ensino» (in aA Montanha*, 1911), «A Reforma do 
Ensino Secundário,, (in «A Montanha>,, 1911), «O Ensino da FiSosofia 
nos Liceus» (in eJornal da Tarde», 1918), «'Esboço .dum programa de 
Filosofia para os Liceusn (in NA Aguias, 1918) e aA Universidade Popular 
do Portow (in «A Aguia», 1922). E se, enquanto filósofo, foi pedagogo, 
enquanto Ministro da Instrução Pública, em 1919 e 1923, e deputado 
em 1924, incidiu quase exclusivamente sobre a temática educativa pro- 
pondo, criando e defendendo o célebre <projecto» da Faculdade de 
Letras do #Porto, e instituindo a 5ibwdade do ensino re1,igioso nas escolas 
náo oficiais. 

Em 1910 Leonardo Coimbra esboçou, num artigo saído no n.O 1 de 
«A Aguia», a sua teoria pedagógica, postuladora da educação integral, 
humana e dectiva, solidamente fundada na herança da xcultuna da raça 
e da espécie.: c( ... ) De forma que, num povo como num omem á sempre 
uma &ali,dade entre a parte do caracter, que é a objectivaçáo do   assado 

(m) Cfr. GRAÇA, Santos, Leonardo Coimbra, Professor do Liceu da Póvoa de 
Varzim, in ob. cit., p. 128. 
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e a parte do caracter, que é a antecipação do futuro. Por isso a educação 
depende da tradição mental do povo e faz a transmissão e enriqueci- 
mento dessa tradição. O progresso umano faz-se por via de miiltiplos 
factores, entre os quais, como diz Tarde, a invenção (prefiro elaboração 
selectiva) de fórmulas e verdades novas pelos meus superiores e a imi- 
tação pela maioria. Dentro desta sintética fórmula a educação será cons- 
tituída pelo conjunto de processos capazes de darem a maioria as inven- 
,ções do passado (antecipações do futuro). O problema da educação é, pois, 
.o problema da transmissão da culturaa (?o. E mais adiante acrescenta: 
«( ...) O pensamento umano permaneceu e permanecerá emotivo e prá- 
tico; o pensamento científico é impessoal, teórico e abstracto. De modo 
que a educação estritamente científica, desprezando essa parte viva do 
espírito umano, produzirá isolada ou conjuntameate dois efeims perni- 
ciosos. Ou o pensamento oientífico se apodera de toda a vida mental e, 
,empobrecendo o espírito, o deforma; ou fica essa parte da alma umana 
profundamente separada da outra e, estando dum lado a ciência e de 
outro a vida, as exijéncias da vida produzirão a indiscipl' %na e con- 
fusão mentais. Ou o sábio, monstro de gabinete, sem alma, sem amor e 
sem afectos; w o omen duplo - lójico no seu gabinete de estudo, pre- 
lójico, supersticioso e inconsciente na rua. (...) A educação deve dar o 
.ornem a si mesmo, envolvendo-o de claridade interior; dá-lo a família 
pelo enternecimento, a umanidade pelo amor, ao Universo pelo deslum- 
bramento e pelo sacrifício. Partindo de si, o omem deve abraçar todo o 
Universo. Ser a boca ande todas as dores venham cantas; os olhos onde 
todos os sofrimentos venham chorar lágrimas de piedade e ternuras 
universais» p). 

O Homem poderá, pois, abraçar o Universo, ser boca para o cântico 
das dores e olhos que vertam os sofrimentos em amor, desde que se 
afaste da .educação  ilusionista^ do padre: *Entregar a educação ao 
padre - escreveu Leonardo -é envenenar propositadamente a vida, 
diminuil-a e entristecel-a. Se o padre é um padre sincero, é inimigo do 
mundo, que é apenas obra do diabo para o tentar a pecar contra Deus. 
Se náo é sincero, é o seu systema filosofico - o mimetismo. A sua edu- 
cação será ou pura obra exterior e indifferente, ou obra de sistematica 

(74) Cfr. COIMBRA, Leonardo, Sobre a Educação, in <<A Aguia~, Porto, 
1.' s6rie. 1 (Dezembro 1910), p. 3. Atente-se na ortografia livre e rigorosamente sónica 
adoptada pelo A. e por outros aáguiasn. 

(7s) Cfr. id., ibid., p. 3. 



hypocrisian ,('O). Esta educaçáo, prossegue Leonardo Coimbra, faz-nos 
perder Deus - «a eterna alegria do bem» -e cair na selva do absurdo: 
«(. . .) Os clerigos tiveram exclusivo do ensino medievzl e bem mostraram 
a afficaoia dos males que citei. O seu pessimismo illusionista levou 
S. Jercanymo, a par de invenções de valor, a prohibir o banho das rapa- 
rigas por causa das tentações ... xa(1'). Abrimos um parêntesis, para referir 
que quem assim escrevia em 1911 pôde, ,quando Ministro (1923), mexer 
na delicada questão .da liberdade religiosa no ensino particular, e de tal 
maneira que escandahizou e enfureceu os seus correligionários mais 
radicais. Em entrevista ao a0 Pnimeiro de Janeivo. (6/1/23), Leonardo. 
desabafou: «Acentua que o seu intento de tornar facultativa a educação 
religiosa Das escolas particulares lhe fora imposto pela sua consciência 
de democrata e pela cmvicção de ser urgente, para a República, tenminar 
com a anomalia do laicismo obrigatório no ensino privado. Afirma ter 
sido seu desejo esclarecer certos sectores da vida política acerca das 
razões do seu propósito, mas que desistira, ao reconhecer a inutilidade 
de comibater certas expressões de facciosismo. Sabe que em alguns 
círculos políticos é apodado de «traidor» e «jesuíta.. Encolhe os ombros 
e reconhece-se «a distância do céu» perante essas vozes. (...) O livre pen. 
sarnento (...) é uma simples promessa do método. Ora as exigênoias do, 
método requerem que se reconheça a existência do smtimento religioso,. 
sério e consciente, em muitas pessoas. Uma democracia que não parta 
dessa atitude, não é democracia; é absolutismo. (18). Fechamos o parên- 
tesis sem comentários.. . 

Portanto, adepto duma concepção pedagógica totaflizadora, em que 
ensinar assumia o sentido de desenvolver o intelecto e a capacidade 
mecânica, Leanardo Coimbra insistiu na necessidade ,duma reforma do, 
ensino, extensível do grau primário até ao superior. Nas escolas daquele 
grau haveria uma  educação fundamental., que englobava a ciência. 
- repxesentada 'pela cosmologia (astronomia, geologia, física e química), 
teorùas cosmdógicas, biologia (zoologia, bothica, teorização biológica), 
psicologia e sociologia-, a «música/cantou, o «.desenhoJmodelagem», 
a litera$xm («dada de forma interior.) e, por último, a filu50fi.a. Ao lado 

( 7 9  Cfr. id., O Padre e a Educação, in «A Montanhas, Diário Republicano da 
Tarde, Porto, ano I, n.0 38, de 1441911. 

('3 Ch. id., ibid. 
(78) Cfr. Resumo de .A Questão do Ensino Religioco. Entrevista com o 

Sr. Dr. Leonardo Coimbra ... o («O Primeiro de Janeiro. de 6-1-1823), in Leonardo* 
Coimbra. Testemunhos ..., ob. cit., pp. 326-327. 
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dela seria m,inistrado o ensino técnico regional cagrícola, industrial, etc.). 
Assim, L. Coimbra pretendeu combater «o plebeísmo intellectual que 
quer substituir a mão ao cerebro, o animal ao homem» p). 

Partindo dessa instrução primária, pôs-se a arquitectar m apri- 
meiro ciclo» liceal, em tudo semekante aquela. A este seguir-se-ia um 
«segundo ciclo», com «mais camos que os actuaes, destiDados as pro- 
fissões e aos a1,tos estudos» Detendo-se nisto, o «pedagogo Leonardoo 
reafirma o sentido criaci'onista da sua reforma, lembrando que o .pensa- 
mento sincretico inicial está hoje differenciado nos seguintes equivalentes 
discretos. Especulativo pratico mediatamente, é claro - a sciencia. Equi- 
valente emotivo -a arte. Especulativo puro, syntese integral - a philo- 
sophian ,(81). Nesta síntese, a teoria ao impulsionar a prática («só as espe- 
cialidades teóricas dão, no 2." ciclo lyceal e nas escolas especiaes, as 
differentes di&erenciações» viabiliza a superação da tese empirista: 
N (. . .) Por isto e pela cont,ingencia do ensino partuguez ter desprezado a 
pratica como imprescindivel processo pedagógico, ha em Portugal uma 
forte corrente de empirismo, berrando pela pnatica. A nossa má situação 
economica, industrial etc. serve-lhes ainda de pretexto para, dizendo 
asneiras, bardustarem pela educação pratica. Muito bem, meus ililustres 
estupidos. Sómente a theoria é a força da pratica» 

Esses .ilustres» haviam apresentado, em 1911, um projecto de 
reforma dos liceus, onde predominava, segundo L. Coimbra, «o figurino 
francez, de mistura com a asneira nacional)). Contra ele ergu' ta-se um 
outro, repleto do «conhecimento do ensino allemão, de mistura com 
senso e respeito pela parte espiritual do homem» (8"), sendo perceptível 
o contributo de Adolfo Coelho. Este segundo projecto encaixava-se per- 
feitamente na concepção reformista de Leonardo, apontando para uma 
acção criativa (científica, filosófica, estética e moral) desenvolvida no 
Último nível ou grau -o universitário, que atraiu a atenção, o engenho 
e o esforço dos <<renascentes.. A Faculdade ,de Letras do Porto (símbolo 
dum saudável ensaio de descentralização cul$ural, que os animadores da 

(79) Cfr. COIMBRA, Leonardo, A Reforma do Ensino, in <<A Montanha., Porto, 
ano I, nP 14, de 16.3-1911. 

(80) Cfr. id.. ibid. 
(81) Cfi. id., A Reforma do Ensino Secunddrio, in .A Montanha., Porto, 

ano I, nP 66, de 17-5-1911. 
(82) Cfr. id., ibid. 
(5s) Cfr. id., ibid. 
(84)  CCf id., ibid. 
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.Nova Renascença,, gostam de evocar...), e as curiosas Universidades 
Populares constituiam o instrumento indispensável à projecção dum 
ensi~no superior renovado e integral. Enri'quecendo o que Jaime Cortesão 
havia dito, em 1913, sobre a Universidade Popular do Porto, Leonairdo 
Coimbra, que foi director da F. L. P. (9 e colaiborador entusiástico desta, 
publicou, na «Apia» (1922), um programa sumári'o para a U.B. P. rea- 
berta: c<( ... ) O seu programa consistirá numa enciclopédia do saber 
humano, entendendo pela palavra saber não o acto passivo de recolher 
muito material de conhecimento, mas o exercício da actividade de for- 
mular e constmir juizos. (...) Depois da Razão humana tomar posse do 
novo saber, este, como todas as ideias, tende para o acto, incorporando-se 
no sistema da Razão prática ou categorias da conduta; mas, antes que 
tente a acção complexa de ad.aptação ao meio social, experimenta-se, 
realizando-se nas condições simplificadas do ideal estético. (...)A quem 
não apreender o nosso pens,amento é claro que parece hipeiibólico este 
desejo; mas, repetimos, jamais consideramos o saber como o preenchi- 
mento dum vaso mais ou menos vazio, mas como o exercício eficaz duma 
actividade. O que pretendemos é somente que o aluno, companheiro 
de tr8baho de todos os professores da Universidade, repita em si os 
actos .de juhgar, que, frente à experiência scientífica, fará cada professor 
em cada lição. (BB). 

Após estas considerações, Leonardo Coimbra referh a existência 
de dois métodos de exposiçáo - o histórico ou genético e o dogmático -, 
salientando ser preferível o primeiro, porque este, ao contrário do 
segundo (reflexo do idealismo «de forma kantistaa), repetiria em «acele- 
rado resumo os estádios que atravessou o saber humano: é o processo 
de vida. (S'). Feita a escoiha do método, apresentou um esquema aberto 
a «corxecçáo e emenda de tados os colabmadores~. Esquema isnioiado 
com uma dbrica genérica, «A Terra e a Vidas (englobando «as formas 
elementares da vida social>> e a evolução histórica), uma outra sobre a 
«autonomização progressiva das sciências, da arte e da moral» (con- 

(86) Como *homem de todo o Nortes que realmente foi, deixou espalhado por 
esta região, sobretudo antes de se dedicar completamente à Feculdade de Letras 
do Porto, o seu generoso contributo. Braga acolheu Leonardo em Outubro de 1911, 
altura em que foi nomeado director do Colégio dos Orfáos de S. Caetano, onde 
esteve, porém, pouco tempo. 

(881 Ck. COIMBRA. Leonardo. A Universidade Pouular do Porto, in .A Ãguan,  
porto; iol. I, 5 (1922) pp. '166-167. 

' 

Ck. id., ibid., p. 167. 
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tinha a actividade científica, a estética, a moral e a reiigiosa), e, por fim, 
o trabalho, centro aglutinador de todas essas actividades. Os grupos ou 
comissões especiaEzadas, os nom'es de alguns membros, o mod,o como 
se didgariam as lições fundamentais e outras indicações úteis encerram 
o interessante artigo do «Mestre Leonardo». 

Coroando toda esta ampla reforma, e a própria «eficácia» do sistema 
filosófico, Leonardo himbra elzborou em 1918 um nlEsboço dum Pro- 
grama de Filosofia para os Liceus,,, entregue na xpenultima comissão 
de programas*. Começa assim: c0BSERVAÇÓES - O pnofessessos terá em 
vista levar o aluno à unificação activa dos seus conhecimentos, sugerir a 
cumosidade pelos pmblemas e fazer sentir a beleza e a dignid~d~e 
do pensamento. (88). E !divide-se em duas partes: uma intitulada 
«VI CLASSE» e outra «VI1 CLASS'ED. A primeira abarca o «significado 
e valor da filosofiaa, a «.actividade scientífica,, (a matemática, a química, 
a biologia, a psicologia e sooiol~ogia), a .actividade estética,, e a ~activi- 
dade moralu. A segunda compreende os .problemas filosóficos», o «pro- 
blema metafísico>>, o «problema moral», a <<história da filosofia» e 
sugestão de leituras (.A ideia de Deus, de Sampaio (Bruno): leitura, na 
aula, do úIt.imo ~apí~tulor (8')). Com este programa Coimbra ousou propor 
o ensino da sua fiilosofia criacionista. 

Vejamos agora, a posiçáo pedagógica dos Integralistas. Estes não 
desceram até ao pormenor das reformas sectoriais e dos programas 
esp.ecíficos, ficando-se pelo debate dos princípios básicos dum adequado 
sistema educativo, que reflectisse os grandes objectivos da sua cam- 
panha d,outrinária. Esse debate náo fez perder muito tempo, sendo, 
por isso, possível resumi-lo facilmmte. 

As reformas de Pombal e a teoria de J. J. Rouuseau sobre a bondade 
natural dos homens inquinada pela sociedade, tiveram no «Pelicano» 
um acérrimo opositor. Sardinha- sempre ele! -condenou as medidas 
educativas do Marquês (em espeoial a expulsão dos Jesuítas), classifi- 
cando-as como produto inevitável da ainfluência nefasta dos Enciclo- 
pedistasa e reflexo n6tido da concepção pombalina do «Estado-Pessoa». 
Quanrto a Jean-Jacques, o «S. João das hostes do Pelicano» - imagem 
empregue por João Medina -foi ainda mais frontal, responsabilizando-o 
pela degenerescência moral e íÜIosáfica em que a civilização europeia 

(88) Cfr. id., Esboço dum Programa de Filosofia para os Liceus, in sAguia*, 
Porto, 2.' série, 75-76 (Mar.-Abr. 1918), p. 115. 

(SO) Cfr. id., ibid., p. 118. 31 



caíra. Fora ele quem instilara nesta o aindividuaiismo nafasto do Con- 
trato-social)l», não lhe cabendo, por&, mais do que-como salienta 
L. de Almeida Braga em «Sob o h d á o  Real» (1942) - apenfeiçoar e 
rematar os malefícios espdhados por Descartes. O Contrato Sociail com- 
pletou o Discurso do Métodou ("o). E Almeida Braga não poupou Des- 
cartes -o ~Robinson do pensamento» segundo Barbey d'Aurevilly - apo- 
dando o seu *Cogito, ergo sum» (verti,do por L. Coimbra em «Penso, 
logo existe o pensamento>,) de nãórmula satânicas. 

A orí'tica ao Classicismo esteve, também, sempre presente no espí- 
rito e no discurso dos Integralistas. Em <Ao Ritmo da Ampdhetan, Sar- 
dinha exprimiu-a bem, acrescentando-lhe um sentido construtivo: nMas 
se a Renascença, e com ela o ideal greco-romano, precisa de ser contada 
como um factor inimigo da marcha natural da nossa histbria, nem por 
isso nós condenamos a educação clássica nos domínios da pedagogia. 
No definhamento do gosto literhrio e na quebra assustadora das facul- 
dades lógicas, -características universais da barbaria contemporânea, 
eu não sei mesmo de outro recurso que se haja de opor com eficácia a 
animalização crescente das novas gerações, em quem esmorece o enlevo 
das boas leiituras e onde alastra, como uma nódoa dep~imente, a mais 
vergonhosa das inabilidades no exercício da própria lingua. Em Portugd 
hoje não se sabe redigir! Médicos tarminam os seus cursos, termimam 
os seus cursos engenheiros. E sem,pre que careçam de praticar a expres- 
são escrita, tanto em relatórios profissionais, como em trabalhos de 
maior fblego, é doloroso reconhecer que claudicam indecorosamente 
na ignorânoia das mais sbbrias e mais elementares regras do estiio. 
A ressurreição das humanidades no ensino secundário impõe-se, como 
mais necessária que o semicientif~icismo a que se sujeita o cérebro 
dos rapazes, roubando-os nesse pwiodo tão decisivo da vida a apren- 
dizagem fundamental do pensar claro e do senhir claro» (=). E inflectindo 
para a polémica, lembrou que «no decurso dos debates suscitados pelos 
dois livros em referênda, se provou, prcmeiro, que a Sonbonne se tornara 
um dos ba,luar,tes do germanismo modenno, enquanto a A,lemanha se 
cura, pela qlicação larga das humani,dades dos vícios estruturais da 
sua inteligência. Provando-se em segui'da que educaçáo clássica e educa- 

(90) Cfr. BRAGA, Luís de Almeida, Sob o Pendão Real. Porto, Edições Gama, 
1942, p. 97. 

Cfr. SARDINHA, António, Ao Ritmo da Ampulheta. Lisboa, Ed. da Esposa 
do A,, 1978, pp. 56-57. 
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ção democrática são termos absolutamente antagónicos e irreconu- 
liáveis~ '($9. 

Poderão, talvez, estas palavras parecer estranhas e até mesmo sur- 
preendentes, nv entanto elas revelam apenas uma nítida coerência, 
um firme respeito pela atradição religiosa. - pois não foram os Jesuítas 
grandes cultores do ensino .das «humanidades»? Nem tudo, portanto, 
era mau ao Classicismo! Mas o bom, não podia durar muito, encarre- 
gando-se Pombal da sua morte: <<,Com a expulsão dos Jesuítas no tempo 
de Pombal começou vexdadeiramente a crise moral e intdectual da 
nacionalidade. Os Padres cio Oratório, paladinos dos métodos cartesimos, 
sustavam ainda a decaída inevitável, que se wnsumou ruidosamente 
em 34, depois de extintas as O~dens Religiosas. A Primeira geração 
romântica, dotada duma personalidade que não é lícito recusaralhe, é, 
por isso, f,ilha da pedagogia tradicional. Afrouxa-se o ensino das Huma- 
nidades e com a retórica invasora do constitucionalismo, o que consegue 
atenuar a quebra .das nossas faculdades lógicas são os estuaos enpen- 
mentais das soiências de observação, que, por seu turno, não tardariam 
a agravar a enfermidade, criando, principalmente nos médicos, a supers- 
tição materialista, de que Bombarda foi o exemplo rematado. Voltou, é 
certo, o ensino congreganista. Voltaram em relativa ltberdacie os Jesuítas. 
Mas esses mesmos transigindo com o preconceito do sécuio, relegaram 
as Humanidades para um plano inferior, dispensando a sua actividade ás 
investigações naturalistas de que a Broteria registou a documentação 
honrosissima. (03 Sardinha condena, pois, a subalternização das «huma- 
nidades. e disfere golpes violentos no carácter e oulturau da sociedade 
ultra-romântica, apoiando-se em Eça de Queirós e demais einsurrectos 
das Conferências do Casino>. 

Sem se pronunciarem sobre os moldes em que as chumanidadesn 
deveriam voltar a ser ensinadas, sem proporem uma «-didáctica. capaz 
de anular as críticas justas dirigidas contra a infileoiibicllidade, a dureza 
(recurso sistemático ao castigo ...) e o puritanismo excessivo da educação 
tradicional, Sardinha e seus companheiros insistiram, quanto puder-, 
no carácter moralizante do ensino. Formar almas, mol'dar tempera- 
mentos, fornecer à Nação uma elite virtuosa, temente a Deus e disoipli- 
nada, eis, em síntese, os objectivos da genérica pedagogia integralista, 
que urge comparar com a «leonardina». 

(92) Cfr, id., ibid., pp. 57-58. 
(88)  Cfr. id., Purgatório das Idéias, ob. cit., pp. 199-200. 



Atente-se, pois, nos seguiotes pontos: 

I."-Ligado indirectamente a J. J. Rousseau, preso à herança 
iromântica e à dinâmica revolucionária e heterodoxa, Leonardo 
Coimbra surge, a nível pedagógico, no pólo oposto ao dos Inte- 
gralistas; 

2." -A pedagogia cleonardina~ reflecte m a  profunda ,preocupação 
existencial, enquanto que a integralista revela uma forte ten- 
adência moralizante; 

3."-A de L. Coimbra, filiada na acção da .'Renascença», visa, numa 
linha democrática, conduzir o ensino até ao estádio elevado 
da fecunda e sintética filosofia criaciomista, superadora dos 
excessos teóricos e empiristas. A integralista, por sua vez, pre- 
tende, ao serviço da Escwlá~tica, restaurar as ricas qualidades 
da língua e a limpidez da razão, opondo-se, também, ao «cienti- 
ficismo» de feição empirista; 

4." - Leonardo evoluiu dum acentuado anbi-clericalismo para uma 
atitude de franca tolerância. Pelo contrário, os Integralistas 
foram aprofundando a sua religiosidade, inserindo-a sempre 
no âmbito da Igreja Católica, Apostólica e Romana, .Mestra 
,do ,Homem» e 

5."- Ambas as pedagogias encerram o propósito de atacar, 
mediante uma educação correcta, a preocupante crise de iden- 
tidade que então se vivia. 

Posto isto, passamos ao último ítem. 

2.3 aDemocratismo~ e Contra-Revolução 

Salientamos no início deste estudo, que arenascer,, foi a palavra 
mágica incansaveImsnte empregue, nos alvores do século, pelos soda -  
dores e demagogos em torno do vuLto esfíngico da República. Mas se 
LUIS sonhavam e jogavam seus interesses 40 renascimento ideal da 
Pátria, outros - os lendários soldados de Paiva Couceiro, admiravel- 
mente evocados por Tomaz de Figueiredo em «Uma Noite na Soca do 
Lobo» - pegavam em armas ao serviço do regime ferido :de morte 
em 5 de Outubro, e outros aincia --um punhadmo de moços que haveriam 
de escolher para emblema o Pelicano de D. João 11-, feitos cavaleiros 
da nredenção ,nacional., ousavam renegar o liberalismo pdítico, socid 
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e ecmómico, consagrando a Con*ra-Revolução com'o sínkse h k r a l  do 
passado medievo e seiscentista com um futuro propício ao :desabrocha- 
mento ,das excelsas qualidades da Nação lusa, conservadas no relicário 
da Tradição. 

Sonhador e  filósofop peta),, desde muito novo fascinado por con- 
ceitos faiscamtes - a Liberdade, a Igualdade, o Amor.. . -, Leonardo 
.Cohlxa herdara sdo anarquismo uma imensa fome de Justiça estimu- 
lada pela «imagem» de Proudhon, cuja utopia socialista desagradou a 
Marx e Engels, seduzindo, em contrapartida, os contra-revolucionárias 
naquilo que tinha de anti-individualista e antidburguês: <c( ...) Sabe-se 
-escreveu Sardinha - que a inspiração rude de Proudhon, nas suas 
ind,ignaçóes de profeta, contra o ludibrio sem nome do individualismo 
político e ecanómico, conduziu a vigorosa ofensiva mental que se con- 
densou nas guerrilhas das Farpas e de que Antero de Quanta1 repre- 
sentou a ohefia suprema. Perte-nce hoje Proudhou ao corpo doutrinário 
da Contra-Revolução e por este êlo nos ligando aos admiráveis insurretos 
das Conferências do Casinow(93. 

.Com esses conceitos, elevados à categoria de valores supremos, que 
.tmto o fascinavam, Leonardo foi compondo a sua própnia concepção 
política, apesar dos laços afectivos e ideológicos que o prendiam aos 
<<democráticos» de A h s o  Costa. A rejeição de «coisismos» obrigou-o a 
elaborar as suas ideias através dum íntimo esforço dialéctico. Ideias 
comprometidas, no essencial, m m  o republicanismo democrático, e neste 
sentido contrárias à doutrina integralista, inimiga ,da Democracia, da 
Liberdade e da Iguzldade, enquanto abstracções perniciosas que separam 
os indivíduos do contexto social e secular, que profundamente os carac- 
teriza. Portanto, «é a esse «meio-vitalr que nós necessitamos de regressar, 
se, mais que tudo, a duração e a grandeza da Pátma nos preocupam. 
A Idade-Média, carecendo de reparar a sociedade, sacrificou por vezes 
a unidade á liberdade. Mais opressivos e menos profundos, os tempos 
modernos sacrificaram a liberdade á unidade. I2 imperioso obter o 
devido consórcio de duas tendencias tão antagónicas. «A Autoridade e 
,competenoia ao alto, liberdade e fiscalização á base, - declarava Maurice 
Muret, na Gazette de Lusanne, resumindo as suas observações sobre a 
Guerra. O homem que souber corrigir neste sentido as damomacias con- 
temporâneas, - a Belgica inclui,da - terá bem merecido da Europa e 
do Mundo.. Não será um homem, - asseveramo-lo. Será antes um 

(04) C~T. id., ibid., pp. 201-202. 



'sistema, um principio. Será a Monarquia, porque só ela concilia a uni- 
dade com a liberdade, a concentração com a descentralização» ('3. 

Monarquia, que os Integralistas adornaram com os atriibutos de 
<co~ggânicau, «tradicionalista» e «anti~parlamentar., empregues em 1914, 
na caractegzaçáo do .programa», publicado no n." 1 da «Nação Portu- 
guesa». cnPrognama» dividido em duas partes. Na pri,meira, designada por 
atendencia centralisadara» (nacionalismo), afirma-se o poder pessoal do 
Rei (Ohefe do Estado) nas suas três funções espec$icas, que são a gover- 
nativa e suprema (exercida por min'stros «livremente escolhidos, espe- 
cialisados tecnicamenter, que eram perante ele responsáveis, e por con- 
selheiros técnicos «também especialisados~), a «coordenadora, fiscalisa- 
dom, e supletoria das autarchias, ragionaes, prdi~si~onaes e espirituaesn 
e, por último, as funções executivas (dentre elas sobressai a .defesa diplo- 
mática», importante ofício r6gio). Na segunda, .designada por uten- 
dencia descenhalisadora», definem-se os aspectos económioos (Empresa, 
Corparação, Graus corporativos supriores e Nação Econhica), ~fami- 
liar administrativo» (Família,(", Paróquia, Município, P,rovíncia e 
Nação Adminisbrativa), judicial (Julgado municipal, Tribunal provincial, 
Supremo Tribunal de Justiça e Conselho Supperiior de Magistratura) e 
espiritual GArte, Ciência, Religião e Nação Espi,ritual). 

O biilómio auto~idade-liberdade, sugerido atrás por Maurice Muret, 
mereceu, também, de Leonardo Coimbra uma curiosa análise. Em uliber- 
dade e Autoridade», artigo publicado na xAguia» (1925), ele confrontou 
a tese da <?Autoridade de facto», inserida no realismo sociológico dos 
I~egralistas, com a da ~Autori'dade - acôrdo de I,iberdades», feita pelo 
.esforço das liberdades,, e por «actos anteriores de inteligência,,, con- 
cluindo assim: «(. . .) Trazendo o paralelo para a visão sociológica, teremos 
as perspectivas dos empírims, as perspectivas em relêvo dos teóricos 
de Autoridade-Facto e o relêvo quadrimensional da Autoridade-Justiça, 
acbdo das 13berdades ou inteligências. E a guisa de aplicação, saibam 
ser democratas e não temam a fixidez autoritarista do momento, que 

(05) Cfr.  id., Ao Principio era o Verbo. Ensaios & Estudos. Lisboa, Livraria 
Portugueca, 1924, pp. 139-140. 

(00) Os Integralistas conceberam a Família como a unidade básica do seu 
edifício político: x( ... ) Reconçtituamos, pois, a sociedade, reconstituindo a Família, 
agrupamento fundamental e primário, na sua íntima composição monogâmica e 
tenitoriai. Da Família iremos, ao Município e à Corporação. Do Município e da 
Corporação, somados orgânicamente na Província, sairá a Pátria, s e ~ d a  nos? seus 
fins superiores pela acção coordenadora do Estados-cfr. id., ibid., pp. 312-313. 
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ela resulta .duma visão que é incompleta e errónea, até na simplicidade 
elementarísska dos fenómenos mecâmicos» (a')». 

Abraçado a uma República, que o ia ferindo com desilusões e mes- 
quinhezas, L. Coimbra centrou o seu «~democratismo criacionista* no 
plano ideal da reaovação humana. Nesta teoria sobressai, de imediato, 
o «acordo das vontades),, impulso aotivo da participação directa e total, 
contrária a qualquer tipo de interferência, por mais subtil que seja, exer- 
cida por u,ma família, classe, partido, instituição, etc. Neste sentido, 
a Democracia devia libertar-se ,de rodas as conotações artificiosas, que 
os ideólogos republicanos lhe itmpuseram. Leonardo criticou, assim, o 
sistema representativo - coincidindo neste tponto preciso com os Inte- 
galistas -, que definia como ~insiplnificância prol;ana».No entanto, esta 
crítica não o fez cair na defesa duma arepública moderna, quer dizer, 
burguesa, de forma capitalista ou socialista, em que o poder fosse con- 
creta ou discretamente atribuído às entidades representativas da acti- 
vidade económica, desde o sindicato operário h. mais alta finançan (88). 
Esta nítida recusa de figurinos alheios (repetida tantas vezes pelos 
homens do  pelicano^) foi-se acentuando, h. medida que Leonardo Cdim- 
bra conseguiu descobrir e apreciar as potencialidades do *livre pensa- 
mento., classificado como .método scientifico da Experienciaa, oapaz 
de. desfazer as antinomias entre diberdade (actividade sintética do pen- 
samento) e ,dogma» e <<liberdade e autondaden, e opondo-se ainda ao 
amonismo meanista ou matefizlista: c ( .  . .) Já assim se compreende 
que êles (os católicos assediaados pelo monismo materialista) se aliem 
com as scéptkos do organicismo sociológico, que, por um grosseiro 
pragmatismo, acham a ,doutrina católica sem verdade intrínseca, mas 
útil para a disciplina e, numa evocação do sabor das próprias bocas, 
um sólido freio para as rebeldias populares. (...) falo aos democratas 
para que ouçam, entendam e saibam amar a verdadeira liberdade, que 
é a própria Alma da Democracia» (88). A sua extrema confiança nas 
virtualidade do indivíduo que <(descobre e inventa, e que dotado de 
asimpatia social» constitui com outros a genuína maioria (<a grande 

(O') Cfr. COIMBRA, Leonardo, Liberdade e Autoridade, in .A Aguia., Porto, 
3.' skrie, 37-48 (Julho 1925), p. 38. 

(O8) Cfr. RIBEIRO, Alvaro, Leonardo Coimbra e a Política do seu Tempo, in 
Leonardo Coimbra. Testemunhos ..., ob. cit., p. 144. 

(se) Cfr. id., A Liberdade e o Livre Pensamento, in .A Tribuna., Diario Republi- 
cano da Manhã, Porto, ano I, nP 31, de 23-5-1920. 



detentora das representações sociais*), fê-lo opor-se sempre a teoria 
organicista do Integralismo. 

A par do xdivre pensamento)), Leonardo Coimbra enriqueceu o 
«'democratismo», com algumas reflexões sobre a relação Estado-Igreja 
e sobre a crise social (o Bolchevismo). Quanto à prheira, evidenciou 
um grande equilCbrio e denodo, insistindo e m  que o Estado tem nsobre 
as religiões direitos incontestáveis, e deve ter para a religião deveres 
in?ludíveis»('00). Mas ele não ficou por aqui - fo i  mais longe, atacando 
o problema político subjacente: «(...)sPoliticamente o probúema está 
posto: dum ladmo os que restringem a l iberd~de porque a juhgam perni- 
ciosa, ,pois seria aproveitada para desenvolver o anacmnismo mórbido 
do mal reli,gioso, doutro lado os crentes confessi'onais, agnósticos e 
todos os que reconhecem à Religião valor e virtude, desde os que a 
tomam como simples categoria social até !aos que nela vejam a fraterna 
sociedade das almas, no seio e sob o dhar de  deus^(^'). Quanto à 
segunda, formulou profundas interrogações sobre a validade dum ensaio 
reformista do liibenalismo económ!ico, sobre a eficácia das duas «res- 
postas» solucionadoras - a Violência e a Acção -, tendentes a eliminar 
os mdes daquele e sobre o destino d o  ímpeto criacionista da Revolução 
Russa (Leonardo Coimbra descobriu por trás do Bolchaismo u m  com- 
plexo humanismo). Tem interesse notar, que Leonardo e Integralistas 
estão, também, de acordo na crítica ao Liberalismo económico. 

Antes de concluirmos este item, gostaríamos de salientar a posição 
dos dois «contendores~ sobre o Trabalho. No que concerne ao Integra- 
lismo Lusitano, vem a propósito referir que há uma diferença quzlitativa 
entre o contributo dado pelos Integralistas da primeira fase (1914-1926) 
e o dos da segunda (1926-1938). Aqueles (destacamos, sobretudo, António 
Sardinha, Luís de Almeida Braga e J. Pequito Rebelo) foram os respon- 
sáveis pelo modelo corporativo inserto na noção sareliana de «'Monarquia 
Operária., noção radicada n o  princípio de que é possível superar o con- 
flito entre o proletariado e o patronato através duma unificação orgâ- 
nica dos interesses de ambos: a (  ...) Estabelecida a incapacidade orgâ- 
nica dos sistamas demooráticos para resolver a questão social pela sua 
condição simultaneamente plutocrática e parlamentarista, ao proleta- 
riado só resta a Revolução ou o Rei. George Valois, ao colocar o dilema, 

( 'O0)  Cfr. id., O Criacionis~no, ob. cit., p. 96. 
Cfr. id., Política e Religião, in nA Aguia», 3: série, vol. IV (1923-24), 

p. 171. 
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examina-lhe os ,termos ,detidamente. D'aí a hipótese 'a Monarchie- 
-ouvrière, que nos meios operarios mais esclarecidos vai alargando o seu 
prestigio e a sua i,nflumcia. Discipulo de Sorel, Edouard Berth aplaude-a 
e aceita-a como o único processo eficaz de restringir o Estado ao mínimo 
da sua acção, sem levantar os horrores duma crise universal, em que 
certamente a civilização e a sociedade se subverteriam»~('03). Herdeiros 
desse modelo, num contexto marcado em breve pelo aparecimento do 
.Estado Novoa, os Integralistas da mova geração» cindiram-se em dois 
grupos: dum lado ficaram os que, como Manuel Múrias (director da 
*Nação Portuguesa. de 1926 em diante), Joáo Ameal, etc., decidiram 
afastar-se das hfluências do «sindicalismo rel.olucionário>> de Berth e 
Sorel, confiando no êxito da assimilação salazarista do corporativismo; 
do outro encontramos os «camisas azuis. de Roláo Preto ('03), que, fasci- 
nados com os exem~plos vindos da 1tá)ia e da Alemanha, se propunham 
levar a Revolução Nacional de 26 muito mais longe e dentro do estilo 
aguerrido dos velhos Integralistas. Mas apesar das diferenças internas, 
eles contrastam e m  bloco com a perspectiva laboral de Leonardo Coim- 
bra, filósofo condoído perante a miséria e as injustiças, mas impotente 
para sistematizar ideias e conceber «teorias redentoras,,. L. Coimbra não 
conseguiu, de facto, libertar-se da ambiguidade típica dos republicanos 
de 1910 ante a problemática sindical. E se é peremptório ao afirmar a 
greve como empressão do direito a dignidade humana, apressa-se, porbm, 
a pôr a água na fenvura, dizendo que da é penicioça para os prapó- 
sitos renovadores da República. Ele, em s m a ,  não foi claro, nem muito 
profundo, não obstante revelou-se tolerante e radical, porque <ser radical 
é ser verfdico, justo e corajoso». 

-h 

Este amplo confronto, que assim se conclui, para além das múltiplas 
questões levantadas, encerra uma hipótese para pesquisas posteriores: 
o antagonismo que apõe, no caso português, a Revoluçáo à Contra-Revo- 
lução resulta ,da busca e/ou (re)criação dum modelo mdical e utópico do 
Somem luso, nas suas principais dimensões - políaico-social, psicológica 
e mítica. 

Braga, 1981. 

C O 2 )  Cfr .  SARDINHA, António, Ao Princípio era o Verbo ..., ob. cit., pp. 131-132. 
($09) Vide MEDINA, Joáo, Salazar e os Fascistas. Salazarismo e Nacional-Sin- 

dicalismo a história dum conflito (1932135). Lisboa, Liv. Bertrand, 1978. E id., Para 
a iHstória do Fascisnto Português. Os *Camisas Azuis. de Rolão Preto, in uHistó- 
ria>, Lisboa, 1 (Novembro 1978), pp. 45-52. 




