


ACTAS DO CONGRESSO 
INTLERNIICIOIUAL 

PORTO, P A ~ c I O  DA BOLSA 
I 2  a 14 de Ihlovembrc de 1998 

@?&*, & UNIVERSIDADE DO PORTO 
\<%?* 

a COMISSÃO NACIONAL 

d * PARA AS COMEMORAÇbES 
DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES 



A TRANSIÇÃO PARA O LIBERALISMO, 
ENTREVISTA NA LIVRARIA 

D O  CARDEAL SARAIVA 

poi- 
AIVTÕNIO BAKI<OS CARDOSO 





A capacidade tecnológica de que o homem tem vindo a dispor nos últi- 

nios anos teve reflexos virios ao nível da produ~ão tipográfica, na oferta edi- 

torial, na constituição de bancos de informação bibliográfica de célere consulta, 

bem como no desenvolvimento de circiiitos de comercialização livreira que 

aproxiinam o li\,ro do leitor. Este w a n p  dzs novas tecnoiogias reflectiu-se 

ranii>Piii na relaçio material iivro/leitor que passa. por exemplo, peki dispo- 

nihiliza~âo de obres de referência, do livro antigo e do livro raro, em siipor- 

tes de leitura digiral, transformando muitos desses exemplares em peyas 

iiiuseológicas de valor. 

Noutro plano relação livro/leitor, isto é, no do exercício reflexivo a que 

a leitura intimista obriga, nào se verificararr alterações. O homeiii dc hoje, 

como o homem que viveu os efeitos da revolucão da imprensa e da edição 

no séciilo n7l, continua a interiorizar o que I$, oii seja, continiia a ser infllien- 

ciado pela leitura, inciependenten~ente do suporte grifico da e<liç.io. Este 

nível cla rela~ão livro/leitor; que permite avaliar aspectos da transiiiissão rias 

iileias e infliiéiicias de pensamento, e contriiui pura explicar comportamen- 

tos deterininantes no rumo cios acontecimentos, continiia a suscitar o inte- 

resse da investigação Iiistórica. 

Xeste ânii>ito, o estiido das livrarias particuiares reveste crescente impor- 

tincia, apesar das muitas dificiildades de percurso analirico, que resuitarii. antes 

de tudo, do facto de nào se saber nunca, cor1 certeza, se o coleccionacior de 

u m  hiiblioteca leu a totalidade dos seus livros, se leii apenas uma parte. ou 

até se só os adquiriu prevendo ;I sua leitura. que afinal n io  chegou a efec- 

tiiar. Apesar destes escollios, a análise cio conjunto vasto de iinia livraria reu- 

nida por lima só pessoa n2o deixa de ser reveladora cios seus interesses 

teniiticos próxinios e permite visliimbrar que influência as leitiiras tiverani na 

formação do seu espirito. 



i>. PlinRO, ILII>I:HAi>OI< L><> Blii\SlI.. HEI f>li t'<>IViliGAl. 

1. r\ LIVRARlrl DO CtlRIlEAL SARAI\'A - BREVE \'lSi\O I>E CONJI:\;TO 

É nesta perspectiv:~ qiie ;I li\fr;iri:i reiiiiicia pelo carc1e:il S a ~ i i v a  ciitre 

1790 e IR23 coiitiniia ;I tiierecer o iiosso interesse. Em estiido piihiicad« eni 

1995. s:ilieni:inios soliretiicio os  aspectos qiiaiiiirativos tetliáticos gerais deste 

iiiicleo hil>liogr:iflc«. Constituída por 2045 títulos, esta livi-aria reflecte o movi- 

tiient« editorial cio pr612rio teiii~)o e m  que foi rciiniiia'. As ci>liclitsi,es a <[ice 

etiiào cliegariros sol>re ela com re1:iqào ao seu coleccionador niostrain a preo- 

ciip:ição (10 canleal cotii a ;ictuaiiza~ão hihli»gi:ifica. a par do interessado 

hililiófilo. Já a iiiultiplicida<le tetii:itica revela q u e  nào seguili nenliurn;~ 

forma única de pensar as realidades. antes ~>r»ciir»u toiriar conracto com iirúl- 

tiplas doiitrinas, aproveitando delas í) qiie o seu prhprio jiiizo consideroii 

tiiais razoável. Em par:ilel«. esta diversidade torna tanil>i-i11 eviclcnte <I seu 

eclcctisnio cultiiial. 

No estudo a que  aludimos. piidetnos concliiir aincia que a liumria do 

car<le:il continha inf«rrna(.à« suficiente paia a elal>ora~ão. qiiase seili lacunas. 

clc liriia liisti>ria d;i ciiitiir;i portiigiiesa. h c e  à forte rcpresentaq:io das princi- 

pais íxIiç6es dos autores ciijas ol>ras sulcaram a ciiltura lusi~fí~na dos séculos SV 

;i s V l t i ~ .  Esse percurso incliiiii iiiiia forte componente d e  ol>r:is eiitão interdi- 

tas pi:l;i ccnsiiya ou apenas permitidas a pessoas que. cotllo o nirdeal, liaviai11 

olitido licenca para ler livros proibidos. 

'12 que 5036 dos iirulos sgu e<lic?>cs do séculr> sviit, 33% rio eilicòcs do s5ciilo sis e 

1706 s-io ohr:i edit;iilas nos séculos s n  e s ~ i i .  

1 O rnotigc lhcncditino Ihehcii. criric:iiiienrç, nos iexros dos nossos cioiiisi;is iiicdicvais. 
h I i i i i i k i  tiii>sti.a-sc igii:iliiiçiite bci i i  reclieada nr> ir~c;inic a oi>i:is expiçssivls do liriiii:<nisiiio 
icnasccnriia poroigiiPs, aí figiii;iiir os noiiics de Garcia de llcseiide i>ii I). Jo;i<i de C;istrc>. 

h litnatiiiii &as Descol>iet:is cri2 iepicsenr:id:i por Ji>à« dc ibin>s. Jçr<jiiiiiio Os<iiio. o 11adie 
t'iaiicisco Álvares. iein;ir> \len<les I'into. frei Joio Gi>iic:ilies. 0 padre Álvaro Scmcdr~. Feiiiio 

ti>pes de C:istanl>e&a oii frei 13ani:ile>o de .A.v\-eii<i. L<rn panlelo. outro c«i,jiinto de oliias eui- 
dçiicia os csrr:igo qiie o ripor da disciplina cat<>lica <joinlicntista aiiisoiz 3 aciivickidç inte~ 
leciii;~l poiiiigoes:i do s5ciilii. hiiaués ckis obras dc t>aiiiiao dç Gúis e i\iidié de Rcsçndc. 

S:iraiia peicepcionoii ;as infliiélicias da hçte~.od«rh çsrrangçiin no pensaincnro quinhentista 
pr>itiigul.s. C;iiii(,çs tiiili;i liigai destacado nesta livraria. o iiiesmo mccdendo coni as ohias 

dos cscriroiçs que caciciciizaiaiii :i liteiatur;i de çspiiituali<la<le do síxuio n i i  pomigiies. frii 
ilciior i'iiito, frei Tom(. de Jesw, fiei Luis dc Gi;inad;i oii fiei Aoiad<ir Arrais. A lireiatura que 
o sçnriiiiena~ n;icionalista do séciilo sul1 liispiio~i rst:iv;i iepicseniada na ça>n<iiiiia pelas ol>i:is 



2 IIA CR~TICA CNIVERSAL AO TRIUikFO DA RAZAO 

A'ias. para Iá du cultura de  raiz iiis6fona. oiitra coiiipoiiente iiiiportaiire 

desta 1ivrari;i eiicoiitra-se no giancle núinera de  ecliqões de  l i i i g ~ ~ i  e aiitores 

estrangeiros qiie 0 cardeal Saraiva coleccionoii. Destaca-se ;I livraria de  ori- 

geiii frances:i'. predomínio qiie não se estranha, uma vez que reflecte a pre- 

ponderância intelectu;~l da Fransa na Eur* da i-poca. consegiiida ainvés da 

erradia~ão &a língua e das ideias ireicuiadas, de  viva voz. por filbsofc~s, oii 

itriivés <ia piodiiçào edirori;il, entre oiitras nas corres de  Frederico I1 da I'rús- 

sia. Citariii;~ I1 da Rússia. Jose I1 cki Áuslria. e t c '  

Grande parte desses livn>s ati.a\,ess;irain os  Pirenéus e propagandeav:im 

o triunfc da r37.ão u~i:iIítica, ciaraniente assiimid« no séciilo. com o erguer [Ia 
fiiiisofia da dÚvid:i. d;i liberdade. da ciencia e da c ie i ip  no progresso iliiiii- 

tado, <[ire ;rbriii enr3o novas perspectivas sobre o iiiiinclo, 0 iioiiieiii. a fc~rii~a 

de Luis \icndes de \ksciincelos c hianiiei Severiiii de i'aiia que fix;ii:iii, ollros lúcidos e prn- 

ciiiaidores sobre <>i ni:iles da 1'irii;i. indag;iii<lo ;is siias caiis;is e proci~r.indo-llics ieiiié<lios. 

Ou. nc>oiio qii;idi:inrc da nossa cultur;i desse período. priiis ol>i;is cio [p;idre In t6 i i io  Vieirti. 
v. ao i;ili;~ram os tcrros de .kiirónir> de Soiis'i hkicedc. Fiancisco llo<liigiics l.illx>. Luis 1'ereir;i 

1ir:iiid;io. i'rancisci> de %i de \letieres. G;iiiiiel I>eieira de Castir~. hi;iiiiicl Lloraiio F~ incez  c 

Jorge Fciieii;l dc V:iscr>ncçir>s. A Iiisioiioçi.ifi;i seiscenrisra poitiig~~c%~csi:ii.a represeniad;~ p i i r  

iiri Bcm;ir<li> de i i i iro. fiei hiaOnio lir;iii<iùo. frei I.iiis de Soiis:i i, I> I:i;iiicisco hlanuel i le  .\lelii 

e hkinuei <lc i';iii:i e So~isa. I\'a lireiai~ira religii>\a euidecici:ii:iiii-se ii;is pi:iielcir'is d:i l im;~iia de 

<>:iciii.;i i i i ios  i lo  p:idic \ki i i i~el liern:ii<les. S o  r<ic;inrc aos iiioiiiiiiiciiror iii:iis expressivos <ki 

tios\a ciiI1ul;i sciecentisra. ei;i tambiii i i i i i t i t i l  i.;ilios« o conjoiito de <ih;is <jiie Sa~ii\.;i reiiniii. 

;si> [x>nk> dc peiii>iti i pçrcchei :i si~;i ci>iiipri.en\ãi~ d:ii gciniles ii;iiisforiiiaqi>es iegi\tad;ls :i esle 
nirel. c i ~ i n  inicio j i  iia frise dçii;irleir.i <i<> sCciiIo xvii. :itr:iiés do coiiieiido das o lx i s  cio pa'iri. 

IkiEiel iiliireau. A oposi(.;io entre :iiiiigi>s e in<iileiiios. que c;ii;icreriz<iii r«<la :i viúa ciiltiii;il  por^ 

tiigiies:i da piii i ieila iiieradç do séci i i i~ siiii. csri ratiiliéiii i loci~oieiir~aI;i nos l i v r o  qiie S;ii:lii;i 

colecci«iii>o e o iiiriiio sc pode dizer q i i i i n r ~  3s iii:itc.is da [ i i ia iudr> i>ii>lir>g~Ífic;i <leci>iicnte 

cki cri;içi<i eiii 17-9 d:i Aca<leiiii;i 1ie;iI &i Cií.ncbs No piaiic estiii.iii>ciirc Ii1ei:iiio. iiliiir<is 

cciiii os riritios represeiii:itivi,s de ci>~isi:iricias. iiioviiiieiitos e ~riiidaiicas <ia>riiiias nesrc <li,iiií- 

i i i o  #.is pi;irclçinis dcst:i livi-irki eiicoiitr.iv;iiii-se ereiiipiaies iii;irc;iiiles <ia Ihii>lir>gciii;i <(c irJn- 

si<;'« &i lirciariiia iieocl(issic;i pai;% ;i poesia r>i>jectii.:i. i ic i i i  coorr> da5 livores do nli>viiiieiirr> 

iiriii2nrico ponuguCs. ;i i luc as <'i>r.lx<ir iieiciilano e (;:.rici eii,presl;iriiii conlornos i1l;Iis ~irecisi>s. 

5 O iiiap;i aticso eii<leiici;i os locais de edi~2 i> <lc oi>ile foi:iiii pioveiiienlcs os 1212 do 

iiíicleo piincipal dest;i iiibiir>iec.i. 

' 'ioiciiaiii>. 1e;iii. ifi,sióriil d<is I~ /<~iar  1'olítica.s - i/(> l<<~,tei~ii,,eiilo no l/ti,i,i~iistii<l. 

i l e i i i  hkirrins. 1991. i o l .  11, 0. 170. 



13. PEDRO. IMPEKrll>OR DO I3RASIL. REI D E  I'OIITUGAI. 

como se organiza colectivamente e sobre o que o transcende, cuja infliiência 

nos espíritos mais cultivados acabaria por riiaterializar-se no dinaniisino [Ia 

busca de  uma nova ordem social, económica e política, que, entre iiós, se  

manifestou, de  forma mais visível, a partir de  1820. 

O interesse do cardeal Saraiva pela literatura, com laivos de sedição qiie 

atravessou toda a Europa a o  longo do  século xviii, está desde logo patente 

na lista que conseguimos elaborar corn ihase n o  catálogo de  livros que a Société 

Typograpliique de  Neucliâtrl fez circular entre 1750-1780, e que integra os 

livros claiiclestinos que  maior interesse despertavani entre os  seus clientes: 

Obras riiconriadas n:i livraria do Caideai Siraivl que integrara111 o catílogo 

de livros de circula(.ào clandestina mais çncoiiirndados 3 Société Typoglapiiiqur 

de Neuch'*itcl. e que circulou entiç 1750 r 1780' 

0bm.s il.,-eligio~os e ubsce>~as 

640 - \'ou,\it?e, Poemes. Lettl-es er aorie l'<icsie. sdl, 1777. 

F(lo.soJa 

198 - HEL\:ETICS. CI:~~lclio Adrkino. De I 'Bpit ,  Paris, 1757. 

304 - Hiii\nrirs. Claudio Adriano, Oei~mes Cui~ipi81e.s. Londres. 1777. 

708 - I!eI.i;iiriis, Le Bollbeii~. Londrm, 1773. 

49 - HOULr\KCIIK, Lillitiqiiitii Bei:oillé, ai< iMo,yeri rlc lii GerzBe. sotircc e1 ori- 

gille de 10 ,Mj~thoiogie et ~16,s ciiiles despajer:.~, ArncsreicEo. 1777. 

514 - Rouss&\u. Oeiiures, Paris, 1757. 

520 - RAY-YAL, Coill~âiinie-'i'li«l~las, flisloii~.philosophiqi,e etpolitiqire des era- 

blissemeris ef  dr~ cosiiizorce cles ei~i-opéeizs ~ 1 ~ : ~ ~ s  les ciem Inrles, Gensve, 1783. 

j14 - Rouss~nri, Ociiure5, I'aris, 1757. 

162 - VOI.T.AIIIE. Diction?itlire Pi~ilosoj>biqit~ Ainesterdiu, 1789. 

' D~nmos, $dilio,z er Sédiiion - L'tinib,en- de 10 /itl6iali<re clanriestisiine ali ?ri,iii: siècle 

I'aris, 1991. 

Nuil1eiaç5o no 4ndri  da livraria do cardeal Saraiva. 



A TI~AIVSIÇÃO I'ARA O UIIE.QALISII0 

Esta lisra. einhora represente uma pequena faria das leituras de Saraiva, 

indica o seu interesse pela bibliografia de circulação clandestina na segunda 

meiade cio século xnii. 6 a essa parte da sua livraria que daremos aqui aren- 

@o. dado que as seinentes ideológicas do processo de transi~âo para o lihe- 

ralismo podein ler-se em boa parte destes e cie o~itros livros que reuniu. 

2.1. A crítica; u,felicidc~de hhinan'c~ e a rclzuo ~ratirvul 

Paul Hazard ao escrever que o séctilo X W  acahori i ~ o  clesrespeiio, o 

sécirIo,sirii começoli na iroizia' referia-se naturalmente 3 literatura represen- 

tativa cio assumir da C~ítica Uizi~,ee,j-a/. Sartiva não contava no seti espólio 

hihliogr5fico com todos os escritos marcantes deste iiioviniento que questiona 

os iiiodelos de vida e virtude da Europa d- transi~ão do séciilo u\'iI para o 

Sécitio cicis Liizes. No entanto. nio deixou de ler a obra de Montesqiiieu que 

se en<livadfa siesse espírito de critica cerrada. neste caso p;irtincI« de utn via- 

jante externo que, simulando oI>scrvar a Eiiropa coiii ingenuidade; llre aponta 

vicios, defeitos e nx~siias. Refiro-iiie natiir:ilrnente i s  Leftves Persaliizes qiie o 

c;inlcal poss~iia numa edi~ão de Arnesterdão, de 1769'. J:i os livros cujo con- 

teúdo legitima a lhusca da felicidade enqiianto caminho par:i a razão natural 

parecem ter interess;iilo Sar;~iv;i de maneira mais intensa. Na sua livraria encon- 

tiairasn-se as ohras conipietas de ~elvécio' e parace nâo ter dispensado a lei- 

rum do poema Le Uo~theii,: esn ediqão Iondrin:~ (Ie 1773"'. Refir;i-se que Hel\,éci<i 

foi no século svitt tini autor quase desconliec:do aléni-i>irenéiis". Apesar disso. 

Saraiva prociiroii (1 cuntacto coiii as siias ohias, entre nós parcialiiiente con- 

dcnad;is à fogiicira p(ihIicat2, eni boa parte por delas ressiimar tinia reflexâo 

suhre os fiiiiiiamentos da irioral lhaseada na iitilidade. assente no princípi« de 

- lihihiil>. l'tiiil. O I'eiis'~??ieizi<> 1;iiiiil)eii iio S@c!tl<i SiJliI, Lisi><>:\. 1989. p. li. 

V\'" 356 do lndea. inrenii~s pela Ileal hiesa Cens6iia çiii Al>rii de 1771. 

' N<' 30-í dri "Indes. 
lo N!' 706 do ~iiidefi. 

" t l i n i i .  Ricliaid. Iispniiii y iid ili.iuliiciiiii iiel S&/« s i i i i  \I:i<liid. 1966. p. 60. 

'?Foi 0 caso d<i livro ie 1'mi eiis clii .i)lie)ii~ de / i r  ,kliim cl;issifica<li> coiiru itm:i iI:is 

ohr.is eiii qiie o espiiiro dos filiisoloc iil>çitiiios ~~~lciei,iri~ioii o i.i.>iei,ii torio <lei sin ai>o,iiiii'i& 

rei .si.iicr,. R A S ~ ~ O S .  Jose 'riniórer> &i Silva. ifi.srúiiii i10 Ceiisiii?i h~leicciriol ssi Ibrltigril fi;i,s6cii> 

soiiie LZ coriij>recri.rdii« <I<> pe>i.s<c,iie,rto portiigiiêc). Coiiiibr;!. 1926. pp. i79 e 180. 



12. l.Er>RO. IMPERADOR 130 I3RASIL. liEI l>E I'OII'TtíGAL 

que  o Iioiiiem é tini ser puramente físico e as acç6es hiiman;is sã« julg;idas, 

hoas ou más, consoante o seu efeito relativaniente i felicidade liurnana. 

Ilesta moral utiliiária. resiilt:iria alias urna moral política: o seu priiicipio era 

o d e  qiie o único meio d e  formar cidadàos virtiiosos é unir os  interesses par- 

ticulares com o interesse geral. Por isso, o governo devia ser representativo, 

sistema necessário i confiança no Esta<io para criar :i felicidade dos homens. 

Xoni íiiitro seiitido da i>lisca da felicidade iriinnna. sitiiava-se BossuetiS. 

Nele o caininli« era o d e  ;iceitar o dogii~a até se poder sentar jrinto do  Santo 

dos  Santos. condiizido pela Igreja"'. Tal percurso é triliiado nos Discoiils si17 

i'E1istoir.e tirliuerseiieií que Saraiva ianihéin coniieceu. ohra que c> colocou em 

c«nt;icto coni 0 pensainento político espinosiano, lima vez quc  Bossuet neste 

escrito refuta (I Tizilado 7"ológico-Politico d e  Espinosa. pul>licado c m  1670 sol> 

indicação d e  rim falso local d e  ediC20i6. 

O cardeal leu os  mesinos intuitos da I>iisca da lelicidade natural lias já 

cita<ias Le1ii.e~ Peisciizi?e.s. d e  Montesquieu e ainda nos Discoiin silr I'hiegalilé 

p61riiii ies ho~zziiies~~ de Jean Jacqiies R«iisse;ili. olxa e m  cjiie se lç\~airia o pio- 

hlema da ..boiici~i~Ie izatiii-u/. e do  ,,r.egi.es.so à izatiii-em, não iio seiiticlo d e  

. . . qileiiliar. a s  Oihlioiecas e ~;oii~ii-  ri uioer. coin o.. aiziiiwis,. explicoii Rousseaii, 

mas d e  pr«cur;ir ir ;1o encontro da felicidade humana a partir da constriicào 

d e  um:i poiitica nova. assente no princípi« ile qiie .a socieiicicle ie~atiirui natii- 

I-fii à espCcic biiiiir~izcb.'! Para tanto. Koiisseaii procurou es1uci;ir o Iiotiieiir ori- 

" iiistoiiç ilçs \~:iii:itioiis. I'aris, 1772, Iiq~osigci~io </a Du!,i,?i,<i Cnlhoiico e iji.coitis stii. 
lF/isioire (Jiiii:ers<tile $50 os tinilos dçsrr :iiitoi qric Sai:iiua pi~ssiiiii. \i"' 69: 702 e 823 do 

.Inden, 
"lir$7~\ili). I'inil. O/>. cii. p. 28. 

" N!' 823 do .Inder. Este iiric deire iiiiiiro 3 Cidade de Dçiis de Saiito rigostinlio 
- ieflccic o i>cns;iiiienio de l io i iç i  acçic:i d:i Hisr6ii:i - :i llis161~ia é p;ir;i iir>ssuçt uma 

cspCcie <te Dziiiia divino - 5 o pensainento de Deus a realizar-se na l'en;i (:is ievr>luc(içs. 
e os seus aspccros ncp:nii,<is. desiin;ivain~sç a liiimiliiai os principcs). A IIis16iia 5 assim i>l>i:i 

da providencia. So ciit;inio. .i iiianei~i de I>oiíl>ir> (;iiitoi ci(insico dc cjuciii C a<iniiiadoiJ. esç 
i>roiidencialisiiin "50 inv;ilida uiii;i ziiiiiide dçreriiiiliista. O ol>jcctivo principal dest;i ol>r:i é 

a dafcsa do principio d:i ordciii c d;i lepiiiilii<iade dos poderes çsriil>çlecidos. Toi:c~aim, Jçaii. 

"li. cii.. I>. 122. 

'"dçiii. ibirieiii. i>. 147. 

" ii? 517 do .Index.. 
'"Soi~ci1.~ilii. Jean. i111 cil., rol. l i .  p. 206. 



ginal. as suas necessidades. princípios funciamentais e deveres, para atingir a 

origem <Ia desigiialda~le moral, os verdatieiros funtiamentos do corpo poli- 

ticoi9. Ao ler esta ohia. Saraiva, para além de atentar no hrilliante paradoxo 

sobre a bondade origin:il do Iionieni que o autor realçou, perceheii o conflito 

entre poi>reza e a sociedacie que llie suhjaz, qii;indo iiiostra que o Iioiiieni. 

eiii sociedade, se servia da propriedade privatia para dominar o seu seiiie- 

Ihaiite. ideias que confereiii a este tiahalli» assentos pré-marsist;is suhlinlia- 

dos 1)ur Engcls. einI>ora Rousseau nào tivesse advogatio a ahoii<_âo da 

propriedade privada oii a renúncia ao progresso'0. 

O mrdcal encontrou expirssào da felicidade da utopia. no Cutzdi~ie ou 

I ' O p l i ~ ~ ~ i s ~ t ~ c ~ ~  de Voltaire e nas Leiires dii Ru,y Pruirvse Fi-ecIi~?c I12? que se 

enc~iiadram neste contexto. Nesta obra kiz-se a integrasâo do prazer coiiio 

elerrieiito n;iruraI ;i» Iioiiieiii. A pri\~ação cio prazer e os sofriiiientos fisicos 

iião podiaiii scr c:iminh« de felicickide Ii~~maii;~: ,,a aiegri;~ ti>ma-nos deuses; a 

aiisteridade. deni(,nios,,. escreueii Volr;~ire". Apesar de ohi-a proihida pela 

censuia", o c;irdeai tiepositou-a tio núcleo principal <ia swi Ibi1,lioteca. 

A prodiiçio e proriioçào de ohras ciiiiio as citadas toriiaraiii inei~itável o 

ciiotlue eiitre os crentes no d«giiiatismo reinante e (1s defensores do uso púhiia) 

ch razão. p;iteiite i-m nurrieiosos escritos. 

Tamhi-m neste caso Saraiva pi?~ciin>ii niuni1.-se dos iiiais iirrportantçs auto- 

res cujas ideias deferidia111 i i  priiiiado do pcns;iiiiento r;icionul. a coiiieçar por 

I'ierre Bayle. aiitor eiii grande parte resp«ns:ivei pelo rn«ld;ir c111 pçns;iiiienio 

critico do Si-culo das Liizes. i'rotestante e ci>iiih:iicntc coiitra a iiitolerância. 

foi coiisideiad« iim grande inimigo il»s religioiiiiios a o  :icIiiiitir que religião 

e vertiade eraii? irreconciliiveis. O filósofc francês exerceu forte iníiiiência 

'~oi-ssel\i-. jcaii J;icqiies. I>i,sciir\.o s«hm n «q:oii e as /iiii6/<riiieirf<~.s il'z iic,si(i,irili/'i~i~~ 
e?ifre 0.q /i«i>i<,iis, 1i:id. de josi l'ece~ueivo. l'oito. 1 9 6 .  

'" Ti~iciihili). je;in. « / I .  cil, 206. 

"S." 147 do ,indea.. 

" N u  359 do "lnden. 

"l<,\ZA!?l>, l';+ill, O/>. 'i!., 1,. j(> 

" hI:$il(jii.s. hiaii.i Idei.iidc S;ilia<loi. «I>. cil.. 11. 17:. 



em Voltaire qiie o designou por Da siin autoria repoiisaram nas 

estantes desta livraria o Dicrio;?air.e Hisroriqíre e1 ~ r i i i q ~ r & ~  arseiial de onde 

eratii extraídas tod;is ;is arinas quando se tratava de siii>stituÍr a aiitoridade pela 

crítica". hem coino a «lira Leirres sirr i'origit~e cies Science~?~.  

Na iiiesrn;i linlia de Ibusca da verkide através clo uso da razàii e não <ia 

fé que, segundo Uayle. apenas conseguia explicar o absurdo. sitlia-se a ohra 

de Jolin Locke que, lia fase derradeira do século sv!t; rompia coni o inatismo 

cartçsiano. Saraiva lei1 AI? ESSLI,)' Coizcer~zig Hz~iizan U;7ciersiui1dir1~y~~, cujo con- 

teúilo foi capaz de transpor os muros das universidades. acadeiiiias e círc~ilos 

de sa1;edoria pai21 se tornar um ;icessório <Ia iiioda intelecttial, entre os piolan«siO. 

A revelação pertence à ordem dos inil;igres, do sol>renatiirai, ao passo 

que a razso só admite as venlades naturais. 1'01 isso. a razio ao enamin;ir a 

"TTOI:CIIAIII~. Jcan. oii. cir, bleiii hkiniiis. 1991. li. 150. 

26S.'' 70 do , , I n d ç r .  lidicdo de Atiiçsteidd«. 1720. e pioihido pelo cdiral da Real Mesa 
Cetis6ri:i de 12 de I>çiçtiil>io de 1769. FFKB\O. hiit6nio. .,i\ censiii:i 1itei;iri:i iliininre n governo 

lpon~i~aiini>,,. in Boletini iie Segiiiiiio Ci~ts.se i10 I I C L I < I ~ I I I ~ < ~  iias C ~ ~ I I C ~ U I  iie Lisimci, 1.01 SVII. 

Coirnbi-i. 1927, p. jjl. .\i;iis !;irde foi ;i i-çr dos E.~fnilr iiii Bidioriaiie fJisioriqiir e1 L)itii,iie. 

1765, raiiilii.iii ipioil>idos pelo 1idii:il de ?;i <lç Seiç i~ ihn~ de 1770 hi,iiiyi-ir. hiaii:i hde1:iidc 

S;ilr;idoi. ob. cii. p. 1-49, 
,7 - H.v~hiii>. 1':iiiI. oh. cit. p. .i0. 

"'v? 68 do .lii<ler.. edicào loiidriiia. de 1777. 

'IN!' 355 do ~in<ler.. ediCjo 1ondrin:i dc 1701. Ccnsiiiad:i pelo p;idre hntónio l'rreini 

de Fig~eiiedo.'poi iici In$ci<i de Sio Caerano e fici Pranciscu de Sào Llciiio nos finais de 

1768. Apesar de esres dois úitimos se i,ianifcsrarem a favor da auioiizacfio de ciiciilac5o do 

lirr<i. I1ei.eiia <ic Figiieiiedo iiiosiioii~sc inilaiisigcnrc agari;indo~se ao i.ici<i de Locke ensiiiar 

~ U C  .4sin ili ;iberiainenre contra a ho;i inor;rl cv;iiig6lica. por oiirro lado 0 ;luroi defeii<iili qiiç 

a lil>er&idc nío csr5 na v<inrndc. m:is siiu ria iaculdadc de pensar oii nío peiiszii, ci>nria~ 
riando assim as cscriruras os Concílios e os 1':idrcs. O i;ict« de esra obra n.ía iei i d o  iniei~ 

dita giohalnieiirç. aiias a su:i leitiin pciiiiitida a pessoas aiir«ri;radas. revela uin cen:i roleiâiicia 

da Real b'Ics;i Celisóiia. ielan~oicnro qiie viria a vaiei-lhç inais tarde a euiinçío. pui;i ci i i  seti 

/i<girsid,gii- >imn e.~l>-titiirri cemsoiice iiiaic mlriliiii. 13:isros. Jose Tiiiriireo da Silw. iiislório 

iiri Ce?isit,r< iiitelecliwl ei?i Po>ii<gizl (Eiiszio sol~r-e a c«nip,eeii.sZo tio peiiwi,ietitn porn!,q<@s), 
C«inii>ia. 1926. pp. 153-154. 

j0 1 3 : ~ ~ ~ ~ ~ r ~ .  l':t~gl, 06. cit., p. '18. 



revelação encontra nela contradições e falsidades. O que de religioso existe 

no foro religioso nào passa de superstição que a razão devia destruir. A única 

crença que existe é racional e por isso ao racional se deve rediizir o próprio 

divino3'. Um pouco por toda a Europa de Setecentos se difundiam opiniões 

deste teor. Tindall escrevia em 1730 que o crisrianismo era tão antigo como 

a criação e que o Evangelho não passava (e uma nova ediyão da lei natural. 

Baseando-se na perfeição do criador, a rcligião revelada não represenrava mais 

do que um paliativo para restabelecer o sentido da religião natural nuin momento 

de fraquezaiz. Se as obras veiculadoras destes primeiros ideais contra a reli- 

gião revelada niio se encontravam entre os livros da livraria de Saraiva, inte- 

graraiii-na as Lettres PhilosophyqueS3 que Voltaire escreveu após ter sido 

impregnado pelo ideário da filosofia inglesa. O seti Dictio?ziznire ~istoriqzle~.' 

que exprime nas suas múltiplas entradas, de fornia clara, esta crítica à religião 

reveladaii repousou também nas prateleiras desta biblioteca. 

Recorde-se qiie nos países da aliança entre cristianismo e Estado, repri- 

miam-se de forrna muito dum quer os porta~l3res clestas ideias quer os que as 

~Iifundiain atravils de obras consideradas ~rnpias'~. Paralelamente à repressáo ofi- 

cial, o arsenal bibliográfico apologético da religião revelada fortalecia-se com 

apoio nos 36 volumes da Histoire Ec/esiasfiqiie do abade Fleuiy, de que Saraiva 

possuía apenas os Discozd7, na obra do liiterano klosheirn Institutioi7ne Histo- 

riue EcIesiusticae untiqilioris et recentorisiVibri lu, qiie integrou também a 

livraria do cardeal ou no tom moderado do abade de Houtteville, Bérgier, ciija 

ohia Lu Réiigioiz chrétieizneprozruéepnr ies Sai& Saraiva leu em edição de 1776j9. 

3' Ibido~i. p. 65. 
3' Ibiiie~,~, p. 67. 

33 N:' 640 c10 *Iil<lrr.. 

" N!' I62 do d n d r r .  

i'roibido peio edita) da Rral Mesa Cçnsória, de 24 de Scrcnibro de 1770. F~llibio, 
hnrónia, oó. cil., p. 358. 

'""r ekis Anrónio Jose &a Si l~ i i ,  O Judeu, foi çstmnguiado e qiieimado em auto-de-% 

ie:ilizailo em Lisboa. eili 18 <!c Outubro de I738 e. eni 1778, Fiancisco Manuel do Nasci- 

mento é preso, 1ogr;indo escapar ao rnçsino fim poi re rei euadiilo. 

" NN." 183 do .Indei. i'ioiliidos pelo rdiral da Real I c s a  Ceiisórki. de 26 de Novem- 

iiio de 1772. FEnl~\o, António, o6 cii.. p. 363. 
" N.Y 380 do dndex.. 

39 N.'> i6 do .Inder. A primein çdi~;io é <ir 1722. Haz,iiii), Paul. ob. cii.  p. 83. 



Xela se cicfcn<lc unia apoiogética do  crisiianisiiio kice :ios seus adversários. 

assente iiio ria coacç3o iiias lia persiiusào. iis;iiido a incsiria uriir:i <I<is detiac- 

h predilecç5o de  Ç;ii;iiva peia livraria fraiicesa poderá ajiiclar ;i explicar a 

aiisêiicia iiestc coiijiiniii hihii«gi-:ific« cle importantes livros enr liiigiia inglesa, 

U~itler porradoias de  uni cristiorli.sii?o iiit~nii?n~lo"'. iinlia segriida pelo kinj 

nairiralista e fil0sofc) siiico Cliarles Bonnet ir(> Recherches PPi>iiosophic]iies sili-ies 

pi'.ii~*es dii L;r?risli~117isi~ie~~, qiie Si i i í~i~a lei! na ecliç3o de Anresteril2o de 1733. 

No mesmo posicionainento c r í t in~  c ilefeiis»i (ias \~crcla<ics d o  ciistiu- 

nisrno seiii voltar ;is cosias h m à »  ciiconir;irn-se as olhns d o  Iheiieclitino Jeró- 

niiiio Feijoo raiiihéin representado iicsta liviaria pelo Aiie!:~ s]steii?u sobre /c! 

cntrsrl pbsica ilr~ ios ler-rei~iolos" ou no i.sfor(ro de  iiitcgiaoào eiitre iiadiç3o 

e noi,idacic coiii reflexos l i a  construc2o <ia iiov:r Uiiiuersida<le ~ x x t u g u e s ~  ali- 

cerç:ida nos ensinaineiitos do 1fercladeii.o iriéloilo de c.s1iiil61i'" e eni geral lias 

obras de  I.uis Antiinio Verney. que ociip:iniiii tuinhéiii lugar ile ilestac1iie 

nesta 1ivrari:i'j. 

Todas as traiisforiii;içóes atrás aliontadas dcseiicadeaiaiii iiiii<iaiisas em 

váiios <loniiiiios. Ko pianc d o  Direito Saraiva piocurou munir-se t;iinhém das 

ii«i~idades hihliogijficas qiie espelliarani <i conjiinto de  leis que ileiis pro- 

inulgou a o  géneio liiiiiianii pela jiist;i razão. I>or isso leu ~rot i i is '?  lJiiifcncIi~rf". 

'" \\r.iiiiii~ir<ix. ,liinitcc li~'Ii!~'~cii CIIIII.CI) oiid .Yroii~, 1716: l i i .~ i . i i i .  / ~nçp l i ,  ?li<, ,iiiolc,,<y 

«fRciigioii ;\i~lii>oi oild K<~i.e«iec/, iii lili. C«i~sll~iirioi~ mid Coiiire «/'Aidiiirc 136. 
'I 1i;iz:tsd. oh. cil.. p.  88. 

'2 \- <> - . . 4 3  <Ir> .,in<icx... As  sii;is olxas foi:ioi ]pioibiiias em 2.i de Oiitiii>ro de 1801. LIAI<+ 

y i i \ .  hiari;i Adei;ii<lc Sali.;idr>i. ob. cit, i>. 130. 

NL' 251) CIOS .lillprcss<)~~~ 

" Eclicào ilc \':ipr>lcs. 17.í6. N." 638 do "Inder. 

" Ile li<. .llelirl>i~isiçn. Koiii:i. 1753: De lle LoKioi. Lisboa. 1762 e ,Ip1>">"/1's "c1 I'hi/,>- 

,sopiiic?iii. Roiiia, 1751, inre#i:iiaiii a liirari:! do caidç;il. N."' 1217. i218 e 1219 d<i .Indei.. 

!%," 268 tio .~lnilçx.. De 1rLliitiite.s Keli~qlo~~is. 

'- N." i 5 0  do "lridçr.. Dchi,e ijriliime e1 g~iiliii,i,. VcrÚi~tl~iro lcoiilatI<~r i10 direito 

na1iir;iI. 



A TRANSIÇÃO PARA O LIBELWLISMO 

~uiiil~eriancV~. em ol?ras que veiculam a ideiz de qiie apenas existe um íinico 

direito, do qual derivam todos os outros - o Direito Uatiiral. Não escaparam 

mesmo à sagacidade do cardeal os romances cuja trama veicula essa mesma 

ideia - aponte-se a título exetiiplificati~~o a obra de Beaurieu, L%lèue de Ia 

.vtztclre". que leu n~iilxa edi$~o de Lilie, de 1783. 

Neste conjiinto não podia faltar um exemplar de L'B)i.it cles Loisío, oncie 

&lontesqiiicu estal~eiece uina relaçio nliiito forte entre a tiatureza dos povos 

e dos países e o corpo de leis porque se regem, saiicionanclo dessa forma o 

divórcio entre direito natural e o direito divinoí' 

J i  Beccariai' não fazia parte desta limaria, mas no capítulo das obras de 

Jurisprudência civil universal, a livraria do cardeal contou, entre outras obras, 

cotii uni exemplar cio Trctité de Legislutioiz Civile et ~et!rile" de Jeremias Beii- 

iiiatii. Esta obra veio revolucionar mesmo a jurisprudCncia, a que Bentlxim 

trouxe o espírito das litzes. IJara a escrever, disse iiâo se ter inspirado nos 

livn~s de direito, mas antes nos rrat~clos de metafísica, física, liistòria nat~tral 

e iiicdicinaí", constriiinclo todo o seli sistema a partir da interrogação:  vão serú 

possível transl~oriar a ~tzesfiia orcieni para a 1egislaçciiY No fundo, é o princi- 

pio da utilidade qiie llie esTá siihjacente, não a utilidade particiiiar (cada iim 

pode considerar útil o que lhe convier, mesno que prejudicial aos outros), 

tiias tima utilidade iiniversal. O seii iii<idelo parte da elal>«ia@o de uma 

tihua cie todos os prazeres e de tockas as penas - si» esses os primeiros ele- 

mentos -, cifras de c5lciilo nioial (como eiii aritiiiética se tral~allia solxe núme- 

ros, em legislaçâo é possível trabalhar sohre prazeres e penas). 

Tendo por base esta t5hua, parte para a avaliacio (ias acçòes perante os 

prazeres e as penas. fazenclo a correspondência entre o hei11 e o mal que 

>>$h, c) - ,  1-7 do ,,indcx.. De Legihiis iYkiiiioe. 

.39 N,<, $16 do .Indcn. 
'"N!' 420 do .Indcr.. 
" I - i az i i i i .  iiaiii. ub. c i i .  p. l j l .  

" Ciij;i obra Dei diiiiili c <icll~. Peize foi par:idigiiiátic;i no que e reiire aos tundarnen- 
tos do dirciio dos povos n o  Direito =atural. colocaii<ln sol> fogo <i I>ireiio Kolii:ino. 

"V<' .i2 do .Indrr", edi(.jo dc l':iris, 1802. i'roii>ido ;i iiiiçiii mie tivesse oi>tidi> iicenra. 
:i pzirtir dc i 0  de i)çrçiiilin> dc ISilj. hianQiis, iul;iii;i A<ieiaiiiç S:ilvador. o 6  cil., i>. 127. 

'" I\'csic caso. piincipilmenrc nos ini:id«s mo<iernos em que se pn>cedia 3 ciassiiica- 
@r> dos iiiales e 3 iefeii.ncia dos respectivos anridoro\, 
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cada accão pode desencadear, entrando em linha de conta com algumas 

variáveis que podem fazer errar este cálculo, face à diversidade da sensibili- 

dade humana, nomeadamente idade, educação, riqueza, religião, clima, sexo, 

desenvolvendo paralelamente à primeiia tábiia unia outra em que figuram as 

circiinstâncias responsáveis pela variacão da sensibilidade hiimana. 

Miinido desta instiumentação inovadora no campo jurídico parte para a 

classificacão dos crimes assente no princípio da ..unidade depesos e medidas. 

na administração da justifa. Esta obra iiiarca iim ponto de chegada da legis- 

lação a uni sistema completo e simplesii. 

As implicagões no plano político de todas estas ideias colocam em causa 

o princípio da razão de Estado, advogado no Pi-iizcipe de h.laquiave156. Entre 

as obras de Saraiva encontrava-se também um exemplar de Anti-Maquiauel, eni 

tradução poituguesa, Lisboa, 1796j7, ohra em que Frederico I1 recusa a astú- 

cia, a intriga e a perfídia no exercício do poder, contrapondo-lhe a divisa do 

despotismo esclarecido de qiie o priizcipe deuia ser oprimeiro seiviriar do Estado. 

Não vou deter-me, por sohejainente conhecidas, nas implicações no platio 

das transformações políticas que o já citado Esprit ries Lois de Montesquieu vei- 

cula, mas, cabe aqui referir qiie, do mesmo autor, Saraiva leu Les Considéra- 

tions szlr les causes de Irf glanrlez~r des Romaiizs et de leirr décadenceiY, ohra 

que justifica as mudan~as que Montesquieu propõe para um novo sistema de 

governo 

Saraiva coniieceu tainbéni as ideias políticas de Rousseau patentes no 

Coiztrat Social, e a feição pragmática da sua aplicação nas Leiires M IM. Bzitta- 

j5 Beiitham escreveu ainda uina ol>r;i irspçiiante a Portugal. a que Saraiva, por certo 

ri50 ficou indiferente, unia vez que dizia irsprito i ei;il>oiaçio do nosso piiiiieiro texto 
constitucional: Tree Tracts ~Ialive 10 Spanish ~ i n d  Po)lttg~(ese n//(lin ioilh Conli~ie)tfaI <$,e to 
Engiish ones (1821). Em 1823 publicoii Eszi siir ia sitiii<lio>i poiifiqtic de I'Bpagtic . sLir i0 

constiiiiition dir Portiigai etc . . .  que no final traz uma cana dirigida 2 na~ão poniigucsa a 

aconselhá-la a adoptar uma consritui~ào baseada na repiesentaçio n;tcional. 
j6 ToUCHARi>. 06. cil., pp. 142.143. 

" N." 692 cio "Index.. 

"IRIUOS, I,uÍs A. de Oliveira, O Carderri Sr~ruiva, Pono, 1972, p. 31. 
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fiioco szir lu Iégislation de Ia Corse (1765) e nas Considératioizs sur le gouuer- 

nement de Ia Pologne et sur sa reJor>izatio~z~~. 

O cepticismo relativamente aos sistemas vigentes de governo foram tam- 

bém postos em causa na ohra do abade Mably, Entretiem de~hoc ion '~  da qual 

Saraiva guardoti um exemplar, onde se pode ler que A teira inteira ... apenas 

nos ap?-esenta zlm vasto quadro de eiros da política ...61 Trata-se de um livro 

em que refuta a crenra dos Philosophes segiindo a qual o progresso da socie- 

dade resultava do afã egoísta de cada indivíduo, por melhorar a sua situação. 

O ideal de Mably era antes o comiinisn~o~~ assente na busca da felicidade 

social por meio da religião, da tolerância, do amor à pátria, ao trabalho, à 

glória e à humanidadeb3 numa ligasão estreita entre política e moral. Para ele 

a crítica da sociedade devia ser antes de mais uma crítica moral. O cardeal 

nâo prescindiu aliás das obras completas deste autor, editadas eni Londres, 

em 1789'". De entre elas foi proibido o tílulo Droits e1 Deoii-es du  Citoyen, 

einbora periiiitido a pessoas aiitoriza~las~~. Mably manifesta-se critico do des- 

potismo esclarecido, como dos fisiocratas. Explícita é; na sua obra política, a 

ligaç'ão a Voltaire e a Rousseaii, hem como a defesa do direito de insiirreição 

contra a tirania, enquanto dever moral do cidadão e por isso considerado uni 

precursor da revolt~ção francesa6'. De resto, o cardeal Saraiva admirou a ohta 

metodológica de Ivlably no plano da historiografia. De 10 nzunièrr d'écri7-e I'His- 

toirdi7, influenciou-o como liistoriadoib% prestoti-ll~e significativo contributo 

na redacqâo da notivel presraçào analítica e coiiiparativa tias obras de Jacinto 

Freire de Andracle e Diogo do  out to^" trai~alho que rnereceii a primeira meda- 

lha de ouro da Real Academia das Ciências. 

"'I'oLcHaiIl~. Je;in. oh. cit.. p. 20.4. 

60 W." 333 do  .in<ier 

" 'l~~hihlli). I>aiii, 00. cii. p. 167. 

HLIIII, Ilicl~artl, "li. cii. p. 61 

" /ii,i<ieiii. 
"' W!' 376 cio .lndcr.. 

" i i d r i a  idelaide Salvad<ii hkirqiics. oh. cd. .  p. 167. 

" Eiiicicll>i>6ciiiiri iIoliiii,ii </e Scieiu'e Laioc <.iidrti, ao1 sxi. 1,. 718. 

" N." 382 do .Inilex.. ediçlo dc 13;iiis, pelo livreiro Alexandre Joiii>cit Jeiine. 1783. "" esrc piopósir«. ver C~i~l>oso, Aiilúnio h 1  de kirros. <,O. c i t .  lpp. 213-215. 

"I Saiiai\-,i. Oiii-6,s Ccii,zplei~» i<iiiio s. p p .  j ~ l í  
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A medida que o conceito de Natureza ia adqiiirindo inaior aniplitude e 

força; o que aumentziva era a liherdade política, já que ningiiéin recelxra da 

natureza o direi10 de mandar nos outrc>s. Diderot escreveu em 1771: "cada séailo 

tem o seu espírito próprio que o caracteriza; o espírito do nosso parece ser o 

da libe~dade,,'~. Helvécio, cujas obras completasí1 repousaram, como vimos já, 

nas estantes do cardeal, tentoti demonstrar. não seiu grande escândalo. que não 

havia diferenp entre iiiii Iioinetn e «iitro hc~mein no momento eiii cjiie nascia 

e que só a educacão inipriiiiia iim carácter desigual aos representantes da 

espécie7< Intliienciado por Helvécio o já citado Bentliaiii, representante pri- 

meiro do ulilitni-isino iizgl2s, apresenta como axioma ético fiindanie~ital ,,opi??i- 

c@io dnfeliciduile ii~úxiina possi~d puni u i?zaioi.ia c/os iusil2diuíd1to,~~~, a<) niesilio 

tempo cjuc assumia a defesa da democracia pura representativa. baseada no 

siifrágio universali', já que a direcção dos assuntos púhlicos não deveria estar 

apenas reservada a alguns  eleito^'^. As obras dos aiitores de tais interpreta- 

ções e proposições de mudança política repousaraiii nas esranles de S;iraiva. 

Por volta de 1760, no que se refere 2 pedagogia, parece haver uma 

espécie de fernienração. Os filósofos pedem contas aos pedagogos e 

considerando-as erratias refazem-nasi< Seeivm-se de Montaigne. Locke e Féne- 

lon para defenderem iima educ;~eão que favoreça a produção de corpos vigo- 

rosos e almas rectas. De facto, a preocupação com a educação no século xviii 

transforma a crianp em actor principal. sohre o qiiai recaem todos os aplau- 

sos. daí os cuidados c<i~ii a sua formação visando formar inenihrc~s úteis c 

-"Citado por H,iz:\~i). b o i ,  oii. ci!.. p. 169. 
'' N!' 304 do d n d i s .  

'' H:izaiiri. I'aul. oh. cil., p. 164. 
i'iRl~iGho. Hriiiiqor. Dicioizririo Chiiceiwl iie Li!amliiiu. Porto. 14-60. p. 184. 

~"TOL'CII.AKII. Jran.0b. cil.. v01 li. pp. 198-199. 
.. ' H,YLAKII, P;i i i l .  06. Cil., p. 170. 
'"bidei~i. p. 183. 
.. 

Alb\~jo, Elisaireie hiarinlio. A o?onçn e n edriwçao dois6siicii no sdc. .YVJII (tese 
de nicswdo apiescnrada ã I'acrilclade dc Letcis d;i Univeni&ide do I'ono). I'orro. 1996. p. 146 
(poiicop.). 



felizes da sociedade7'. De que forma? Abandonando métodos tradicionais de 

ensino. É que, uma criança que saía do ColEgio, para lá de papaguear um 

poiico de iatim e algumas palavras de grego. sabia de cor as Fábulas de La 

~ontaine'~, que compreendia mal. Na Academia recebia lições de equitação, 

esgrima, música, estudava pouca geometria e menos matemática. A sua edu- 

c a @ ~  era depois con~pletada ria sociedade. Mesmo que ediicada por precep- 

tores, as coisas nâo eram muito distintas. Se entrava para a Universidade em 

vez de frequentar a Academia, limitava-se a escrever o que lhe diravam, sem 

nada compreender. ou compreendendo pouco. Ensinavam-lhe a escolástica, 

sobrecarregando-ilie a memória e serenancio-lhe o raciocínio7'. Reclamava-se 

por isso a mudan$a. O ensino dirigido apenas à forma@@ de clérigos, pro- 

fessores oii aristocratas ociosos passava a ter de contemplar os filhos das 

classes intermédias, assumia imi carácter útil na formaçào <I» homem. Por 

isso, aponta-se a recluçào do peso do latim e a aposta no domínio das lin- 

guas pátrias. da história que necessariamente iniplicava a ampliação dos coniie- 

cimentos de geografia e das ciências naturais, a par da matemática e da fisica. 

N o  plano das reformas [ia Universklade operadas entre nós a partir de 

1772. Saraiva muniti-se de tini valioso conjunto de obras nacionais qiie ali- 

meiitaraiii a liita entre antigos e modernos8u. 

Já no qiie se refere ?i vaga de fiindo trazida por ohras estrangeiras que 

arrastaram grandes transforma$òesneste domínio, o interesse de Saraiva não 

foi menor, aliás lia linha cle preociipaçòes qiie a Ordem de São Bento nianri- 

nha já na metade inicial do século WIII, no tocante à introducâo da charriada 

filosofia moderna e da teologia positiva, 110s estiidos donlésticos da coiigregaçào". 

Assim, integraram o núcleo principal da sua livraria E1 Livro de 161 IiifiAiz- 

cio. uma edicão madrilena de 1770. cujo autor não consegi~imos identificar. 

mas que mostra o interesse pela teniática pedagógica dirigida aos mais peqiie- 

nos. Já impregnada do espírito do século, destaco Les Plol~s de Cuiberine 2." 

11011l. I'ed~~culio~z cle lu jetfnesse"'. 

'"»e <Iue Sar;iivi rimliérii possuiti um ençrnpiai. N.<' 896 do ~ indcn .  

'' HXIAIII). ob. C i i .  p,  186 
Ia C.kni~0so. Alitónio hi. dc U;irn>r. Ler >,ii Liumri62 iie I'ipi Fmi?ci.co '/e São Liiis .76zini~~c. 

l'onie de Li"i;i, 1995. pp. 87.104. 

'' R I ~ ~ » s ,  Luís r\. de Oliveir;~, Sob o Signo il<~.s Liizes. I.isbr>a. 1987. p. 68. 
" N!' 484 do & d e r .  



D. PEDRO,  IMPERADOR D O  BRASIL, REI DE PORTUGAL 

Não'faltou um exemplar do romance de Jean-Jacques Rousseau, Emile 

ou I'Educations3. Obra, entre nós censurada pelo oratoriano Anrónio Pereira 

de Figueiredo, com a argumentação de que lidvia sido proibida na Holanda, 

queimada em Genebra e por ser contrária à religião revelada, para além de o 

seu autor ser um ~e i s t a"~ .  De facto, os Phyilosophes romperam, como vimos 

já, com a tradição católica e colocaram todo o seu empenho na melhoria do 

destino do homem na terra, recusando-se a admitir que o pecado original o 

condenara irremediavelmente, antes acreditaram na sua bondade natural e no 

seu aperfeiçoamento. Neste trabalho, Rousseau advoga por isso tima pedago- 

gia não dogmática, mas natural, que perniitisse o desenvolvimento da perso- 

nalidade do indiuíduo. Apesar de Roiisseau não ter partilhado totalmente do 

optimismo do Séctilo, ao culpar a sociedade, enquanto factor de corrupç2o 

do indivíduo, defendeu uma educação apropriada, que separasse as crianças 

das influências nefastas do grupo, por forma a desenvolverem a sua inteli- 

gência a partir da observação e da experiência, conservando desta foriiia a 

botfcIade iiatfri-ai O livro refuta assim o sistema pedagógico fundado na memo- 

rizaso, precisamente o que defendiam as escolas da Igreja, que monopoli- 

zavam a educac,io, na época, de forma quase absoluta. No campo da educago 

religiosa, nostro~l-se partidário do seu retardamento até à adolescência, altura 

em que o seu personagem, Emile, era iniciado na religião izutzlrui 'j. O car- 

deal não ficou assiin à margein dos amplos círculos públicos em que, entre 

nós, Rousseau foi discutido. apesar da asfixia censória, tanto mais que foi 

grande o interesse que votou às questões ligadas ao ensino e à pedagogia. 

Dos livros representativos das transformações registadas neste âmbito; 

nierece ainda referência o Coiris d'Etudes poirr I'Ed~rcution du Pi.irlce de Pa~.i,nze, 

de Etienne Bonnet de Condillacx6. cujas obras foram vedadas a quem não 

tivesse prévia licença pura ler livros proibidos, a partir de Novemi~ro de 1804. 

Ao que parece, Condiliac alcançoti nos meios culturais il>éricos grande 

popularidade, cliegancio mesmo a ser plagiado em Espaiiha8'. O Coiin dgfudes, 

83 ~ d i ~ a o  de Ain~st~ld50.  1772, K:' 515 do .In<ien". 

X' Bas'ros, Jose Tinióteo da Silva. ob. c i r .  p. 166. 

HIKII. Richaid. ob. c i r .  p. 5. 

X"!' 773 do 4ndex". rdiç5o de GenGvr. 1789, 

X7 ~ i i i  ~spanii:i. uni professor d:i Univrisi<iadc de Scvilha citou-o favorareliii~ntr eiil 

1785, no país vizinlio colocaraiii-no n;i linlia de Descartes r Lockc e peia iitiiikidc dos 



A TRANSICÃO PARA O LIBERALISMO 

elaborado a pensar na metodologia a que devia obedecer a educação do 

Príricipe de Parma, de quem o autor foi preceptor, é um dos seus mais 

conhecidos trabalhos. Esta obra compreende oito volumes. Os quatro primei- 

ros contêm a sua lógica e os restantes integram matérias que vão da gramá- 

tica, arte de escrever e arte de raciocinar à história geral. O método. como se 

pode ler no discurso preliminar, consistia em ter como primeira preociipação 

a decomposição do espírito humano, quer dizer, observar as diversas opera- 

ções do entendimento, os hábitos da alma e o género das ideias. Logo que 

concluída esta anilise, o plano de instmção está encontrado - importante, 

salienta, é que o preceptor esqueça os métodos através dos quais aprendeu, 

e que pareça tão ignorante como o seu aluno, que comece com ele, como se 

juntos fizessem a mcsma descobertas! e continua, defendendo a necessidade 

de se fazer conhecer aos jovens as faculdades da sua alma e a necessidade 

de se seivirem dela89. 

Além da bibliografia já citada, estimulante da iiiiidanqa em vários domí- 

nios e em grande parte interdita de livre circiilaçjo ein Portugal, Saraiva reli- 

ni~i na sua livraria out r~s  oixas que, dentro CIO espírito da época, se distrii>uíam 

por virias áreas do conhecimento, desde a teologia i jurisprudência canónica 

e civill passando pelos livros de Iiistória, geografia, viagens, para lá de 11111 

boin naipe de pul>licaçóes periódicas francesas (1795-1796)'0, mas também 

do Correio Bmzilieiise, publicaao em Londres entre 1808 e 1822, do Investi- 

gador Portugil8s ou do Canz)eão Porliiguês. 

Ao reunir todo este arsenal de múltiplas ideias novas que vào germinaiido 

nos espíritos mais irrequietos do séciilo xvi!i, o canieal Saraiva formou-se 

conliçcimenros dc que foi porr;idoi. posicionaniii~no ao lado de Fraiil<lin e Neivion. liamon 

Cinipos plagiou mesmo 1 sua obra, cpando piililicou o seu S/sler>in i/<, iógiccz. i i í n ~ ,  Kiciiaid, 

ob. cit., p. 59. 

'' Coiiilri.,~c. Etiçnne Honner clç, Coiim dfl21dmp011r /?:dt~cniioli du PIInce de Piir>ile. 

Paris. 1792, p. 6. 
Ibic/e»i, p. i 

'~~xniioso, Anlónio h1 de Barros. o 6  cil., p. 271. 



nessas correntes de opinião que o seti hom senso soube seleccionar de forma 

a transformá-lo no académico irreverente. no religioso compenetrado do seu 

papel transforn~ador numa sociedade em miidanca. no patriota que n2o dei- 

sou que o seu penlior a cultura francófona ultrapassasse o patriotismo de 

que deu provas ao integrar a Junta de Viana (1808). ao aderir i revoira libe- 

ral do Porto (18201, a mostrar fidelidade a D. Joáo VI e a D. Pedro IV, por 

ordem de quem seria libertado em 1834 do seu longo cativeiro alentejano moti- 

vado pelo apego e entrega aos ideais do liheralisrno. 




