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RESUMO

Teodoro de Almeida (1722-1804) foi um clérigo oratoriano português. No decorrer de sua 
trajetória intelectual, dedicou-se ao estudo e a divulgação das áreas mais relevantes do 
conhecimento filosófico de seu tempo, tendo prestado particular atenção aos domínios da 
Filosofia Natural. Sua vasta obra apresenta, no entanto, dois momentos distintos. Se, durante 
os primeiros anos, o padre procurou defender os benefícios que a Filosofia Moderna poderia 
legar à cultura portuguesa, nos anos finais de sua vida dedicou-se a publicação de outros 
textos, em oposição à divulgação de determinadas inovações filosóficas. O presente trabalho 
tem como objetivo o entendimento da natureza dual observada na produção intelectual de 
Teodoro de Almeida. O exílio vivenciado pelo clérigo, entre 1768 e 1778, está entre os fatores 
que influenciaram a questão. A presente tese analisa as obras e a trajetória do oratoriano, com 
a finalidade de mostrar como tais elementos permitem problematizar o modo como a defesa 
da harmonia entre ideais racionais e religiosos foi debatida nos quadros das Luzes 
setecentistas. Com a adoção um viés contextualista, busca-se colocar em diálogo as 
discussões que tiveram lugar no amplo contexto intelectual europeu, sobretudo, na França e 
em Portugal.

Palavras-chave: Luzes; Razão; Religião; Teodoro de Almeida.



ABSTRACT

Teodoro de Almeida (1722-1804) was a Portuguese oratorian cleric. Throughout his 
intellectual trajectory, he dedicated himself to the study and dissemination of the most 
relevant areas of philosophical knowledge of his time, having paid particular attention to the 
domains of Natural Philosophy. His vast work presents, however, two distinct moments. If, 
during the first years, the priest sought to defend the benefits that Modern Philosophy could 
bequeath to portuguese culture, in the final years of his life he dedicated himself to the 
publication of other texts, in opposition to the dissemination of certain philosophical 
innovations. The present work aims to understand the dual nature observed in the intellectual 
production of Teodoro de Almeida. The exile experienced by the cleric, between 1768 and 
1778, is among the factors that influenced the issue. This thesis analyzes the books and 
trajectory of the oratorian, in order to show how such elements allow us to problematize the 
way in which the defense of harmony between rational and religious ideals was debated in the 
Enlightenment. By adopting the contextualist metode, we seek to bring into dialogue the 
discussions that took place in the broad European intellectual context of the 18th century, 
especially in France and in Portugal.

Keywords: Enlightenment; Reason; Religion; Teodoro de Almeida.



RÉSUMÉ

Teodoro de Almeida (1722-1804) était un ecclésiastique oratorien portugais. Tout au long de 
sa trajectoire intellectuelle, il s'est consacré à l'étude et à la diffusion des domaines les plus 
pertinents de la connaissance philosophique de son temps, en accordant une attention 
particulière aux domaines de la Philosophie Naturelle. Son vaste œuvre présente cependant 
deux moments distincts. Si, au cours des premières années, le prêtre a cherché à défendre les 
avantages que la Philosophie Moderne pouvait réussir dans la culture portugaise, dans les 
dernières années de sa vie, il s'est consacré à la publication d'autres textes, en opposition à la 
diffusion de certaines innovations philosophiques. Le présent travail vise à comprendre la 
dualité observée dans la production intellectuelle de Teodoro de Almeida. L'exil vécu par le 
clerc, entre 1768 et 1778, fait partie des facteurs qui influent sur l'enjeu. Cette thèse analyse 
les livres et la trajectoire de l'oratorien, afin de montrer comment de tels éléments permettent 
de problématiser la manière dont la défense de l'harmonie entre idéaux rationnels et religieux 
était débattue aux Lumières. En adoptant la méthode contextualiste, nous cherchons à faire 
dialoguer les discussions qui ont eu lieu dans le large contexte intellectuel européen du 
XVIIIe siècle, notamment en France et au Portugal.

Mots-clés: Lumières; Raison; Religion; Teodoro de Almeida.
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INTRODUÇÃO

A presente tese tem como objetivo discutir as mudanças de perspectivas na obra e na 

trajetória intelectual de Teodoro de Almeida (1722-1804). Mesmo que pequena, a frase acima 

denota boa parte da problemática que envolveu a pesquisa. Por meio dela, temos, 

primeiramente, a apresentação da figura central que motivou o trabalho: o padre Teodoro de 

Almeida.

Ainda que o referido nome possa evocar algo aos habituais leitores de história 

lusitana, ou mesmo brasileira, posto que as obras do referido clérigo circularam em nosso 

país, este membro da Congregação do Oratório não é um indivíduo cuja fama rivalize com a 

obtida por outros filósofos ou clérigos que atuaram no mesmo período em que ele viveu. O 

conhecimento deste dado ainda nos leva ao segundo ponto que norteia as páginas que seguem:

0 conjunto de materiais aos quais Teodoro de Almeida deve sua notoriedade, a saber, as obras 

que escreveu. O que seriam tais textos? De que assuntos tratam? Em qual contexto foram 

publicados? Busca-se aqui uma forma de leitura para tais questionamentos.

Levando em consideração a datação do período de vida do padre Teodoro de 

Almeida, temos o Setecentos definido como nosso palco principal. Sabe-se que a utilização de 

alguns termos para referenciar o século XVIII foi um elemento deveras debatido no meio 

acadêmico. Se parecia prática comum entre os historiadores aceitar que palavras como 

Iluminismo ou Ilustração1 poderiam englobar tudo o que ocorreu no ambiente intelectual 

setecentista, alguns pressupostos para a interpretação do período sofreram notáveis alterações. 

A partir da segunda metade do século XX, novas tendências historiográficas repensaram os 

modos como palavras de natureza diversas foram tratadas no interior da disciplina. Um bom 

exemplo desta prática encontra-se no estudo mais apurado do termo Luzes, bem como das 

metáforas de iluminação e de esclarecimento que a palavra contempla. Esforços voltados à 

verificação dos modos como o termo foi empregado em contextos diversos mostraram que 

mesmo algo tão simples ou coloquial aos nossos olhos assumiu conotações plurais e distintas.

1 Sobre o Iluminismo e Ilustração, ver: GAY, Peter. The Enlightenment: an interpretation. London: W.W.Norton 
& Company, 1977; HAZARD, Paul. O pensamento europeu no século XVIII. Lisboa: Presença, 1989; 
ROUANET, Sérgio Paulo. A s Razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1987; OUTRAM, 
Dorinda. The Enlightenment: new approaches to European history. Cambridge: Cambridge University Press, 
1995; CASSIRER, Ernest. A filosofia do Iluminismo. Campinas: Editora Unicamp, 1997; IM HOF, Ulrich. A  
Europa no Século das Luzes. Lisboa: Presença, 1995; ROCHE, Daniel (Org.). Le monde des Lumières. Paris: 
Fayard, 1999; VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. Bauru: Editora EDUSC, 2003.
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Ao ser empregado nas obras dos filósofos setecentistas, por exemplo, o termo Luzes e os 

simbolismos que carregava, em geral, contraposições entre ideias relacionadas “à escuridão e 

à iluminação; à sabedoria e à ignorância”, mostrou-se como uma palavra complexa. 

Comparações filológicas sobre as formas como o termo era costumeiramente designado em 

outros momentos, como no caso do contexto da Patrística Medieval, onde possuiu 

significados atrelados à ideia da verdade revelada, tornaram possível aos historiadores a 

percepção de que se para os patrísticos o termo possuía uma conotação atrelada ao campo 

divino, para a cultura setecentista ele tornou-se antes de tudo algo humano, resultado de 

reflexões e de debates necessariamente coletivos.2

Parece consenso que, na percepção dos homens setecentistas, a palavra “Luzes” 

passou a materializar o “poder transformador do saber e da razão”. Em contrapartida, como 

uma estratégia para a afirmação de tal posição, se esta forma de “iluminação” passou a existir 

no período, este fato seria um claro sinal de que os anos que precedem ao “século das Luzes” 

deveriam ter sido marcados “pelo obscurantismo e pelas sombras da superstição”. Conforme 

Ernst Cassirer, a ideia de “luz”, ou melhor, de “Luzes”, pois não se tratava de “um único raio 

mas sim de um grande feixe”, passou a ser defendida como algo que emanava de uma nova 

fonte: “as argutas leis da razão”. Projetando-se por meio das inovações filosóficas sobre boa 

parte do mundo, tais Luzes tornavam as reflexões dos indivíduos que as defendiam 

supostamente superiores àquelas que os antecedem. “Iluminados, eis o que eram os filhos 

daquele século”, pois a metáfora da iluminação parecia prolongar-se indefinidamente como:

[..] a lâmpada cujo clarão os dirigia no caminho dos seus pensamentos e de suas 
acções; a aurora prenunciadora; o dia; o sol, constante, uniforme e duradouro. Antes 
deles os homens tinham errado porque viviam mergulhados na escuridão, porque 
tinham sido obrigados a permanecer no meio das trevas, das névoas da ignorância, 
das nuvens que escondiam a estrada correta; haviam tido uma venda a cobrir-lhes os 
olhos. Os pais tinham sido cegos, mas seus descendentes seriam os filhos da luz.3

Visando operar uma crítica reformadora à sociedade ocidental, estas Luzes -  

terminologia que será adotada neste trabalho para referenciar todo o movimento de ideias que 

teve lugar na cultura setecentista -  podem ser definidas como um longo processo de revisão 

ou de esclarecimento de antigas acepções, sejam de natureza política, religiosa ou filosófica.

2 SANTANA, Christine Arndt de. Educação e Literatura: a pedagogia por parágrafos em Voltaire. São 
Cristovão: Editora UFS, 2012, p. 62.

3 CASSIRER, Ernst. A filosofia do Iluminismo. Campinas: Editora Unicamp, 1997, p. 39.
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A difusão da crítica oriunda deste fenômeno se constituiu como um “articulado movimento 

filosófico, pedagógico e político”, que conquistou progressivamente variados lugares, tanto na 

Europa e quanto nas Américas. Tomando posição de destaque em boa parte da produção de 

conhecimentos levada a público no século XVIII, os partidários deste movimento estavam 

entre os principais responsáveis no que se refere à contestação de posições até então 

estabelecidas, devendo ser destacada nesse sentido o papel de tais sujeitos no que se refere ao 

questionamento da capacidade explicativa das antigas teorias para a formulação de 

explicações razoáveis voltadas ao entendimento do mundo e de seus fenômenos naturais.4

Conforme José Eduardo Franco, no decorrer do século XVIII, pode-se afirmar que o 

Ocidente tornou-se simbolicamente a “pátria” das Luzes, fazendo com que tal ideia, ao ser 

apropriada política e ideologicamente, fosse transformada em um “conceito-chave de um 

novo paradigma sociocultural e mental que começava a se impor”.5 De maneira semelhante 

Franco Venturi apontou que, após um longo processo de propagação, na segunda metade do 

Setecentos a “primavera das Luzes” parecia de fato ter se firmado. Apesar da contínua ação 

de mecanismos controladores, como a censura, tal movimento teria logrado grande êxito de 

modo que “a vontade e a pretensão reformista ilustrada atuaram em diversos campos da 

sociedade”, fazendo com que as aspirações de seus partidários tomassem as mais variadas 

formas, de acordo com as “realidades em que foram envolvidas”.6 Dos costumes à religião, da 

política ao estado, das artes às ciências, nada parece ter escapado ao exame dos teóricos das 

Luzes, de modo que este fenômeno histórico pode ser visto, em resumo, como algo que 

envolveu todo um conjunto de novas teorias ou saberes filosóficos a uma ampla gama de 

ações e inovações políticas.7

Mesmo que apresente características marcantes, o referido movimento não escapou à 

tendência observada em algumas correntes interpretativas no que se refere ao enquadramento 

de contextos ou de movimentos sociais em modelos normativos. Pode-se afirmar que a 

difusão das Luzes ou das ideias ilustradas não fugiu de tal regra uma vez que foi, por muito

4 REALE, Giovanni. História da Filosofia: do Humanismo a Kant. São Paulo: Editora Paulinas, 1990, p. 669
670.

5 FRANCO, José Eduardo. A reforma pombalina da Universidade Portuguesa no quadro da reforma anti- 
jesuítica da Educação. In: Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra. Porto: Campos das Letras -  
Editores S. A., 2008, p. 18.

6 VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. Bauru: Editora Edusc, 2003, p. 234.

7M HOF, Ulrich. A Europa no Século das Luzes. Lisboa: Presença, 1995, p. 148.
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tempo, interpretada como um elemento unitário, situado em um palco estabelecido ou em um 

epicentro principal.

São relativamente comuns os trabalhos que interpretaram a época em questão 

defendendo que as Luzes seriam por direito, senão de fato, francesas. Conforme Pedro Paulo 

Pimenta, sejam em manuais de grande divulgação ou em cartilhas preparatórias para exames, 

as Luzes são comumente designadas como “um imenso e inovador movimento intelectual 

que, ocorrido no século XVIII, preparou, de algum modo, o advento da revolta das treze 

colônias na América do Norte e da Revolução Francesa”.8 Para os defensores desta forma de 

interpretação, outros elementos como as fundações políticas e ideológicas do mundo 

contemporâneo também teriam suas origens ligadas ao contexto francês, de modo que não 

poder-se-ia tratar a respeito da real importância deste fenômeno histórico sem a utilização das 

obras de filósofos como Montesquieu, Voltaire, Diderot ou d’Alembert.

Sobre esta problemática, destacando elementos como a tradição deixada pela 

ortodoxia e as inovações postuladas pelos modelos filosóficos setecentistas, Ulrich Im Hoff 

ponderou que variados trabalhos pareciam convergir ao defender que as Luzes constituíram-se 

como um conjunto de ideias harmoniosas, advindas, sobretudo, da França.9 Gertrude 

Himmelfarb concorda com o autor, igualmente apontando que estudos especializados em 

áreas como a História Cultural e a História Intelectual tradicionalmente apresentaram 

interpretações totalizantes para o referido movimento, condicionando-o aos “acontecimentos 

que tiveram lugar no ambiente intelectual francês”.10

O historiador alemão Peter Gay figuraria como um caso exemplar desta forma de 

interpretação. Embora reconheça a existência de alguns homens com o espírito dos 

philosophes em outros contextos intelectuais do Setecentos, um verdadeiro movimento 

transformador, pautado em princípios de grande ruptura, seria, para o estudioso, algo que 

manifestava-se somente nos quadros do Iluminismo francês. Destacando que as manifestações 

observadas em outras localidades possuíam algum mérito, o historiador procurou ressaltar que 

tais movimentações se assemelhavam com formas de coalizão “soltas, informais e totalmente 

desorganizadas de críticos culturais, céticos religiosos e reformadores políticos”, sendo 

possível rastrear a atuação de indivíduos assim motivados “de Edimburgo a Nápoles, Paris a

8 PIMENTA, Pedro Paulo (org.). O Iluminismo Escocês. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2011, p. 07-14.

9 IM HOFF, Urich. A Europa no século das “Luzes”. Lisboa: Editorial Presença, 1995, p. 12-16.

10 HIMMELFARB, Gertrude. Os caminhos para a modernidade: os iluminismos britânico, francês e americano. 
São Paulo: Realizações Editora, 2011, p. 12.
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Berlim, Boston a Filadélfia” . Diferentemente dessas confusas coalizões, os philosophes 

franceses formariam um grupo coeso, um “coro clamoroso” que, ainda que abrisse espaço 

para vozes discordantes, em momento algum teria perdido sua impressionante harmonia geral. 

Os franceses, portanto, os verdadeiros “homens do Iluminismo”, conseguiam manter-se assim 

uma vez que se viam unidos por um ambicioso programa, pautado em ideias de secularismo, 

de cosmopolitismo e, acima de tudo, de liberdade em suas múltiplas formas.11

Ao analisar estudo como os de Peter Gay, ou seja, trabalhos interessados quase 

exclusivamente no modelo francês e no famoso projeto enciclopedista de Diderot e de 

d’Alembert, Flávio Rey de Carvalho ponderou esta forma de interpretação não era algo raro 

na historiografia corrente. Conforme o autor, ainda que divergências no movimento de 

difusão das Luzes, que poderiam ser observadas mesmo entre os teóricos franceses, fossem 

levadas em consideração, elas não eram reconhecidas como argumentação suficientemente 

forte para afetar em grande escala o ideal “de unidade ou de integralização que, por anos, 

sustentava as leituras sobre o Iluminismo”.12

Para além de encobrir experiências observadas em outros locais, Carvalho 

igualmente ressaltou que formas de abordagem focalizadas em padrões unitários ou 

tradicionais acabaram por eclipsar outras terminologias correntes no século XVIII adotadas 

pelos filósofos do período para definir seu próprio contexto:

[ ...]  Entre elas, destaca-se o termo francês Lumière -  ou Lumières (“Luzes”); o 
espanhol Ilustración  (Ilustração); o alemão Alfklarung  (Esclarecimento), que, 
até os anos 1780, teria uma conotação meteorológica (ligada à ideia de 
“iluminação”), embora conste que o sentido filosófico presente no célebre texto 
do filósofo prussiano Immanuel Kant (1724-1804), de 1783, tornar-se-ia mais 
usual, sobretudo, no século X IX .13

11 No original, temos a defesa de que: “There were many philosophes in eighteenth century, but there was only 
one Enlightenment. A loose, informal, wholly unorganized coalition of cultural critics, religious skeptics, and 
political reformers from Edinburgh to Naples, Paris to Berlin, Boston to Philadelphia. The philosophes made up 
a clamorous chorus, and there were some discordant voices among them, but what is striking is their general 
harmony, not their occasional discord. The men of the Enlightenment united on a vastly ambitious program, a 
program of secularism, humanity, cosmopolitanism, and freedom, above all, freedom in its many forms. GAY, 
Peter. The Enlightenment: the rise of modern paganism. New York & London: W. W. Norton, 1996, v. 1. p. 03.

12 CARVALHO, Flávio Rey de. Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de Coimbra (1772). São 
Paulo: Editora Annablume, 2008, p. 15-16.

13 CARVALHO, Flávio Rey de. Entre “Luzes” e “Trevas”: O padroado e as origens da reforma pombalina da 
Universidade de Coimbra, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: Doutorado em Ciências da Religião, 
2019, p. 44.
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Esta postura resultou na produção de estudos pouco abrangentes, que, embora ainda 

possuam grande relevância para o entendimento do período, deixaram de considerar as 

especificidades, os debates, as diferenças e as tensões inerentes aos processos de difusão dos 

ideais ilustrados.14 Compreendendo o fato de que estamos tratando de um movimento 

predominantemente constituído por ideias e, portanto, um alvo especialmente vulnerável à tal 

forma de interpretação, a historiografia atual parece convergir ao identificar que seus 

antecessores pecaram ao destinar maior importância ao estudo das “ideias e obras criadas 

pelos philosophes franceses, bem como da ampla exportação delas ao redor de todo o 

mundo”.15

No decorrer das últimas décadas, algumas fórmulas unitárias usadas para 

caracterização do contexto sofreram processos de revisão. Com este trabalho, foi possível a 

percepção de que, embora fossem empregados com certa frequência, longe de refletir a plural 

metáfora das Luzes, alguns clássicos conceitos serviam apenas como instrumentos úteis, que 

abarcavam uma série de ideias preconcebidas que gerações de historiadores detinham em 

relação ao passado.

A ideia unitária de Iluminismo, por exemplo, foi indicada como um destes 

filtros. Cada vez mais, os historiadores perceberam que estavam diante de uma “invenção de 

intelectuais, sobre intelectuais, para intelectuais”;16 um conceito criado e mantido vivo por 

sucessivas gerações de pesquisadores. Algumas correntes interpretativas passaram igualmente 

a defender que o problema em torno das “Luzes” e de seu amplo vocabulário era ainda “uma 

questão em aberto” e, como tal, não bastava que seu estudo partisse de uma única palavra ou 

uma única localidade. Antes disso, era necessário pensar a questão:

[...]  filológica e historicamente, nacionalmente e internacionalmente. A  rede de 
significações que constituem o seu campo semântico não é mera reprodução ou 
reflexo de uma realidade histórica, mas é uma reação a essa realidade. Entre 
uma coisa e outra há um espaço mental, maior ou menor, tendente à contestação 

da própria realidade.17

14 CARVALHO, Flávio Rey de. op. cit, p. 17.

15 HIMMELFARB, Gertrude, op. cit., p. 13.

16 COSTA, Emilia Vioti da. A invenção do Iluminismo. In: COGGIOLA, O. (org.). A Revolução Francesa e seu 
impacto na América Latina. São Paulo: Nova Stella Editorial, 1990, p. 34.

17 FALCON, Francisco José Calazans. op. cit, p. 15.
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Partindo de novos pressupostos, um revisionismo historiográfico iniciado, sobretudo, 

a partir da década de 1960, trouxe novos ares para as discussões formuladas neste campo de 

estudos. Conforme Dorinda Outram, trilhando em busca de novas formas de interpretação e 

de novas fontes primárias, a produção historiográfica especializada destinou outros olhares ao 

Setecentos. O estudo social das ideias e a valorização de toda uma nova gama documental, 

dentre os quais contavam-se materiais até então menosprezados como os diários, os 

periódicos e os panfletos, boa parte destas fontes voltadas à transmissão ou à vulgarização de 

ideias, permitiu a instituição de um verdadeiro trabalho de reavaliação do modo como a crítica 

ilustrada se difundiu e foi acolhida.18

Tal processo igualmente possibilitou a ampliação daquilo que poderíamos identificar 

como a “geografia” ou a “área geográfica do Iluminismo”.19 Se, anteriormente, tanto 

localidades distantes da Europa quanto manifestações observadas no antigo continente que 

não se enquadravam aos moldes do grande modelo intelectual francês eram relegadas a um 

plano de menor importância, com o advento da década de 1970, tais locais e suas expressões 

tornaram-se precisamente os elementos que despertavam maior interesse por parte dos 

historiadores.

O reino de Portugal pode ser citado entre os locais que ganharam renovada atenção 

no decorrer deste processo. De fato, durante as últimas décadas observa-se a realização de 

novos estudos que apontaram uma série de mudanças na cultura científica e filosófica 

portuguesa como resultantes de um renovado espírito que parecia estabelecer-se no século 

XVIII. A historiografia especializada, de fato, passou a associar muitas das reformas que 

tiveram lugar em tal contexto à difusão das Luzes e de sua crítica reformadora.20

18 OUTRAM, Dorinda. The Enlightenment: new approaches to European history. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995, p. 04-08.

19 Ainda que tenha considerado o ambiente intelectual francês como o grande centro do fenômeno das “Luzes”, 
tal forma de interpretação deve ser particularmente associada ao historiador italiano Franco Venturi, um dos 
primeiros a considerar a difusão de ideias ilustradas em outros pontos do continente europeu, como a Espanha, a 
Prússia a Áustria e a Itália. Para mais informações, ver: VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. 
Bauru: Editora EDUSC, 2003.

20 Para além de outros títulos que serão citados no decorrer do presente trabalho, dentre os estudos que se 
debruçaram sobre a existência de uma “cultura das Luzes” no ambiente intelectual português setecentista, ver: 
DIAS, José Sebastião da Silva. O ecletismo em Portugal no século XVIII. Gênese e destino de uma atitude 
filosófica, Revista Portuguesa de Pedagogia, ano VI, 1972 p. 03-22. ARAUJO, Ana Cristina de. A Cultura das 
Luzes em Portugal: temas e problemas. Lisboa: Livros Horizonte, 2003; CALAFATE, Pedro. Portugal como 
problema, séculos X V II e XVIII -  da obscuridade profética à eficácia geométrica. Vol. II. Lisboa: Fundação 
Luso-Americana, 2006; CARVALHO, Flávio Rey de. Um iluminismo português? A Reforma da Universidade de 
Coimbra (1772). São Paulo: Annablume, 2008; CARVALHO, Rómulo de. História do Ensino em Portugal:
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Contudo, pensar um processo de secularização sob o ponto de vista de uma 

sociedade predominantemente religiosa pode ser um grande desafio para os historiadores, 

dado que:

[...] a redução da problemática europeia “moderna” ao nível concreto das 
sociedades ibéricas apresenta dificuldades quase insuperáveis. Trata-se, por 
assim dizer, de um outro mundo. Um mundo no qual quase tudo aquilo que 
marcou a transformação social e mental da Europa transpirenaica simplesmente 
não ocorreu ou, então, foi bloqueado, suprimido, ao ensaiar os primeiros 
passos.21

Pode-se concordar em partes com essa perspectiva. Sabemos que é consenso entre 

boa parte da produção historiográfica o fato de que Portugal faz parte de um conjunto de

culturas católicas, que não passaram pela Reforma e resistiram à separação dos campos da

ciência e da religião. Diferente de outros reinos, como a Inglaterra ou a França do mesmo 

período, a realidade portuguesa, de fato, se enquadra em um modelo onde “poder-se-ia 

encontrar uma forma de cultura que buscou a reelaboração de muitos temas, ainda baseando- 

se em teorias provenientes da Idade Média tardia” .22

No entanto, ainda que estejamos diante de um caso que não se enquadre 

perfeitamente no modelo normativo de análise da problemática europeia moderna, não se 

pode negar que o estreito espaço deixado para o debate funcionou como um campo bastante 

prolífico. Pedro Calafate, por exemplo, defendeu que as primeiras manifestações de 

participação da cultura científica e filosófica portuguesa numa dinâmica do pensamento 

ilustrado ou moderno remontam ao reinado de D. João V (1689-1750), sobretudo, a partir de 

1740. Segundo o autor, por aquela época, os filósofos, os religiosos, os letrados e os membros 

da aristocracia portuguesa elaboraram uma determinada imagem do reino, com o objetivo de 

contrapor o momento em que viviam com outros períodos da história portuguesa. O século 

XVII, por exemplo, foi considerado como um contexto marcado por “espessas trevas, falsa

desde a Fundação da nacionalidade até o fim do regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011.

21 FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São 
Paulo: Editora Ática, 1982, p. 149.

22 DOMINGUES, Beatriz Helena. O Medieval e o Moderno no Mundo Ibérico e Ibero-Americano, In: Revista 
Estudos Históricos, n° 20, 1997, p. 96.
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filosofia e mau gosto”,23 fato que, no entendimento daqueles sujeitos, teria conduzido Portugal 

a um estado de decadência cultural quase intransponível.

Na segunda metade do século XVIII, podemos identificar outros agentes que ainda 

partilhavam tal ideia. Alguns destes indivíduos chegaram inclusive a elaborar projetos 

visando o aprimoramento do reino. A figura de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699

1782), ministro de D. José I (1714-1777), conde de Oeiras e marquês de Pombal, talvez seja 

aquele que melhor ilustra esse perfil. A exemplo do que ocorreu com outros estadistas 

portugueses, a carreira diplomática desempenhada junto às cortes de Londres e de Viena 

permitiu a Carvalho e Melo conhecer e avaliar a situação em que se achava Portugal em 

relação às demais monarquias europeias. Como se sabe, a imagem negativa por ele observada 

-  bem como por alguns de seus partidários -  acabou sustentando uma série de iniciativas 

reformadoras, sobretudo, a partir da segunda metade do século XVIII.24

Tais iniciativas, bem como as ideias ilustradas que as embasaram, permitiram 

avanços significativos na tradição filosófica portuguesa. Um renovado enfoque na questão do 

ensino, fato que pode ser atrelado à crescente preocupação com a criação de um “instrumental 

humano” capaz de executar todas as reformas voltadas a superação do referido diagnosticado 

atraso do reino,25 possibilitou a circulação e a discussão pública de novas teorias.

Marcado por iniciativas de refutação da produção filosófica ligada à Companhia de 

Jesus, a introdução de novos ideias no contexto português setecentista pode ser observada 

através das tentativas de ampla divulgação das teorias filosóficas de Nicolau Copérnico 

(1473-1543), Galileu Galilei (1564-1642), Pierre Gassendi (1592-1655), de René Descartes 

(1596-1650), de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) e, sobretudo, de Isaac Newton 

(1643-1727). A maior aceitação de tais teorias resultou no estabelecimento de certa tolerância 

a determinados padrões filosóficos, alguns destes inclusive com pontos que divergiam dos 

estabelecidos pela religião e pelos sistemas escolásticos. A filosofia peripatética e seus 

métodos, elementos predominantes na produção de conhecimentos e na educação dos súditos

23 CALAFATE, Pedro. Portugal como problema, séculos X V II e XVIII -  da obscuridade profética à eficácia 
geométrica. Vol. II. Lisboa: Fundação Luso-Americana, 2006, p. 147.

24 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1996, p.15.

25 SILVA, Ana Rosa Cloclec. A Formação do homem-público no Portugal setecentista: 1750-1777. In: Revista 
Intellectus, vol. II, 2003, p. 07.
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portugueses, durante séculos, foram paulatinamente questionados, sendo, por fim, suprimidos 

em muitos campos pelo método experimental e pelos domínios da Filosofia Moderna.26

Esse processo, entretanto, apresentou uma particularidade: a tentativa de conciliação 

de valores espirituais comuns ao cristianismo aos métodos defendidos entre os referidos 

filósofos modernos.27 Muitos religiosos que, até então, detiveram a primazia argumentativa 

no encaminhamento de diversas questões encontravam-se agora em uma situação não muito 

confortável, na qual foram confrontados pela crescente proliferação de novas teorias. Diante 

da aparente aceitação social de outras teorias para o entendimento mundo que os cercava, 

algumas destas formas de interpretações inclusive colocando em questão tanto os antigos 

métodos quanto os modos de vida em que acreditavam, muitos daqueles religiosos resolveram 

tomar para si a atividade de escrita, objetivando combater seus detratores em um mesmo 

plano. Assim, harmonizar a fé que professavam e os domínios florescentes das teorias 

modernas tornou-se uma necessidade imperiosa para tais sujeitos, sobretudo, pela visão que se 

instituía em relação a aparente incapacidade das teorias tradicionais no que se refere a 

explicação da dimensão científica e filosófica do mundo que se oferecia ao homem ilustrado 

setecentista.28

Valendo-se de perspectivas epistemológicas modernas em conformidade aos 

preceitos que definem os dogmas cristãos, a produção intelectual do padre Teodoro de 

Almeida pode ser vista como um caso exemplar de tal forma de escrita. Defensor da 

divulgação das novas teorias entre os portugueses, o clérigo tratou em sua vasta obra dos mais 

diversos assuntos, sem se concentrar em um único tipo de metodologia ou sistema filosófico 

empregado pelas escolas oficiais, universidades ou círculos intelectuais de seu tempo.

Uma análise mais apurada da obra do oratoriano, entretanto, torna perceptível o fato 

de que sua produção possui dois momentos distintos. Enquanto nos primeiros anos de sua 

trajetória intelectual ele procurou defender os benefícios que a introdução e a divulgação dos 

domínios da Filosofia Natural moderna poderiam legar à cultura portuguesa, nos anos finais 

de sua vida dedicou-se à publicação de textos contrários à divulgação de outras inovações

26 CARVALHO, Rómulo de. A física experimental em Portugal no século XVIII. Lisboa: Instituto de Educação e 
Língua Portuguesa, 1982, p. 11.

27 DIAS, José Sebastião da Silva. O ecletismo em Portugal no século XVIII. Gênese e destino de uma atitude 
filosófica. In: Revista Portuguesa de Pedagogia, ano VI, 1972 p. 17

28 DOMINGUES, Francisco Contente. Ilustração e Catolicismo: Teodoro de Almeida. Lisboa: Edições Colibri, 
1994, p. 40.
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filosóficas, sobretudo no que diz respeito ao campo da Filosofia Moral e dos costumes. O que 

fez Teodoro de Almeida advogar pela necessidade de combater determinados sistemas de 

filosofia? De que forma tal fato se relaciona com os desdobramentos observados na trajetória 

do referido sacerdote católico? Esses são alguns questionamentos que motivaram o presente 

trabalho.

A tese agora apresentada pode ser sintetizada através da ideia de inserção da obra e 

do pensamento filosófico de Teodoro de Almeida no amplo contexto das Luzes setecentistas. 

A motivação que norteou o presente estudo apontava que as obras produzidas pelo clérigo, 

sejam de natureza filosófica ou devocional, permitem verificar e problematizar a maneira 

peculiar pela qual a defesa da harmonia entre ideais racionais e religiosos foi debatida entre os 

portugueses.

Para tal finalidade, a pesquisa abarcou o período que compreende entre os anos de 

1722 e 1804, respectivos anos de nascimento e de falecimento de Teodoro de Almeida. Ainda 

que a obra filosófica deixada pelo clérigo se configure como a principal fonte primária deste 

estudo, o trabalho também englobou alguns elementos relativos à trajetória individual do 

autor. Tal escolha ocorre, dentre outros pontos, em função das categorias ou métodos de 

análise que orientaram a redação da tese.

A primeira delas está atrelada à proposta do “contextualismo linguístico”,29 de 

Quentin Skinner. Em linhas gerais, tal proposta metodológica postula que a compreensão dos 

escritos filosóficos e políticos somente poderá ser alcançada pelos historiadores através da 

avaliação de elementos que extrapolam a dimensão textual dos materiais ou fontes primárias. 

Para analisar uma dada obra por completo, o pesquisador deve levar em consideração outros 

elementos que a envolvem, dentre os quais contam-se as trajetórias dos próprios autores, além 

de todo o universo mental e o repertório linguístico comuns à época em que os textos com os 

quais se trabalha foram editados.

Dentre outros pontos, tal proposta metodológica foi bastante útil, uma vez que 

possibilitou situar a obra de Teodoro de Almeida no amplo quadro das Luzes, ressaltando 

elementos como os valores e as teorias compartilhadas pelos intelectuais que atuavam no

29 Quentin Skinner abordou sua proposta metodológica em variados estudos. Dentre estes, destacam-se os 
seguintes títulos: SKINNER, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. In TULLY, James 
(org.), Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics. Cambridge, Polity Press/Basil Blackwell, 1988, 
p. 29-67; SKINNER, Quentin. Visões da Política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005.
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período em questão, bem como as diferentes convenções que regulavam tudo o que era 

legitimamente aceito ou possível de ser comunicado ao grande público.

Assim como as considerações de Quentin Skinner, alguns conceitos operatórios 

propostos por Michel de Certeau foram igualmente utilizados para se pensar o “lugar” onde se 

situa a produção de Teodoro de Almeida. Fundamentado em uma tradição filosófica e 

fenomenológica que remonta a Merleau-Ponty e a Wittgenstein, Michel de Certeau abordou a 

ideia de “lugar” em variados estudos. Privilegia-se neste trabalho as reflexões sobre as 

práticas de espaço, apresentadas pelo autor na obra A invenção do cotidiano. Em tal texto, 

Certeau aponta o “lugar” como “uma configuração instantânea de posições”, que tomaria 

forma de acordo com os usos cotidianos que os sujeitos lhe atribuem. Certeau refletiu sobre 

tal conceito ao considerar os modos como os seres humanos costumam atuar em espaços. 

Porém, o autor ponderou igualmente sobre a possibilidade de utilização desta categoria para o 

trabalho com textos ou narrativas, chegando a conclusão de que analisar os “lugares” em tal 

campo corresponderia à verificação do modo como uma determinada prática discursiva se 

afirmou ou foi relegada a um plano de menor importância quando comparada a outras 

manifestações que poderiam estar em desenvolvimento no mesmo período. Neste sentido, 

verificar o “lugar” da obra de Teodoro de Almeida seria abordar os textos do autor em relação 

aos demais discursos produzidos por sua época, além de verificar os possíveis usos que 

podem ter sido feitos destes materiais pelo público leitor a que eles se destinavam.30

Além disso, a ideia de “inversão do pensável”,31 também oriunda da obra de Michel 

de Certeau, funcionou como algo frutífero para o presente trabalho. Originalmente empregada 

pelo historiador francês com o objetivo de analisar uma série de tensões que se instauraram 

devido ao processo de substituição do papel agregador desempenhado pela esfera religiosa 

pelo controle político absoluto exercido pelo Estado no contexto da Modernidade, acredito 

que esta perspectiva pode ser igualmente aplicada para o entendimento das disputas que se 

iniciaram no reino português, sobretudo, após a divulgação de determinadas teorias seculares.

Guiando, portanto, a escrita da tese por abordagens de matriz contextualista e 

oferecendo sentido aos escritos do Teodoro de Almeida em conformidade com o meio 

histórico em que tal indivíduo viveu, a investigação concentrou-se, primeiramente, em

30 CERTEAU, Michel de. Práticas de Espaço -  Terceira Parte. In: A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2014, p. 157-200.

31 CERTEAU, Michel de. A produção do tempo: uma arqueologia religiosa. In: A Escrita da História. Rio de 
Janeiro: Editora Forense-Universitária, 1982, p.123-210.
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aspectos iniciais da trajetória do autor, ou seja, o período em que desenvolveu linhas 

favoráveis à divulgação da Filosofia Moderna em sua obra.

Tal temática não é, de certo modo, uma grande novidade. Assim como a vasta 

maioria da produção historiográfica que abordou a figura do clérigo português, também tive a 

oportunidade de analisar determinados aspectos de sua produção intelectual em minha 

dissertação de mestrado.32 Assim, alguns conteúdos anteriormente expostos foram novamente 

evocados ao longo deste texto, uma vez que são partes constitutivas e necessárias para o pleno 

mapeamento da trajetória intelectual do clérigo oratoriano.

Este momento inicial é novamente abordado nas páginas do primeiro capítulo da 

tese, intitulado Teodoro de Almeida e as Luzes Portuguesas. Tal capítulo visa a apresentação 

dos anos iniciais da vida de Teodoro de Almeida, situados no ambiente intelectual lusitano. 

Discorre sobre o período que defino como o primeiro momento da vasta obra deixada pelo 

autor, a saber: o período em que desenvolveu linhas favoráveis à ampla divulgação e ao 

ensino da Filosofia Natural e do método experimental moderno. Utilizando recursos como o 

manuscrito biográfico Vida do padre Teodoro de Almeida, além da produção historiográfica 

que igualmente dedicou-se a tal contexto, são destacados elementos como a formação inicial 

de do referido clérigo, o seu ingresso na Congregação do Oratório, o princípio da atividade 

como docente e a publicação das suas primeiras obras.

O segundo capítulo, que possui como título O exílio como ruptura instauradora?, 

aborda o período de afastamento ao qual Teodoro de Almeida foi submetido durante a 

segunda metade do século XVIII. Evocando um conceito operatório proposto por Michel de 

Certeau, buscou-se verificar como a experiência no exílio pode ser interpretada como um 

fator determinante para os futuros andamentos obra e da vida do oratoriano. Assim, foi 

analisado o processo de exílio do clérigo, de modo a destacar alguns locais por onde ele 

passou e algumas das experiências que vivenciou. O capítulo ainda contempla algumas 

considerações a respeito da dinâmica de propagação de ideias ilustrados no ambiente 

intelectual francês. As discussões apresentadas sobre os intelectuais iluministas são 

essenciais, pois ilustram como as reflexões que tiveram lugar na França setecentista

32 Elementos anteriormente apresentados no texto de mestrado serão aqui aprofundados. Para a primeira leitura 
que realizamos sobre Teodoro de Almeida e sua obra, ver: GOVASKI, Patrícia. Ilustração e Filosofia Natural em 
Portugal: a Recreação Filosófica (1751-1800) do padre Teodoro de Almeida. Universidade Federal do Paraná: 
Dissertação de Mestrado em História, 2017.
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assemelham-se aos modos de tratamento dispensados a muitos dos temas modernos pelos 

teóricos portugueses.

No capítulo que encerra a tese são apontados e discutidos os elementos 

constituidores da concepção de Filosofia Moral, observados na obra de Teodoro de Almeida. 

Para além de um indubitável exemplo do modo como Teodoro de Almeida procurou 

harmonizar os dogmas de sua religião às teorias advindas dos novos domínios do saber, tais 

obras são importantes no sentido em que manifestam algumas das experiências com as quais o 

oratoriano foi confrontado durante seu período de exílio.

Intitulado A questão moral na obra de Teodoro de Almeida, o capítulo visa destacar 

o modo como o oratoriano abordou diferentes perspectivas filosóficas sobre o tema da moral e 

dos costumes. Este momento da tese trata também a respeito do retorno de Teodoro de 

Almeida a Portugal, nos anos finais do século XVIII, bem como de sua reinserção nas 

discussões que se faziam sentir entre os letrados daquele período.
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CAPÍTULO 1 -  TEODORO DE ALMEIDA E AS LUZES PORTUGUESAS

Este capítulo aborda em grandes linhas a trajetória intelectual do padre Teodoro de 

Almeida. Circunscrevendo a atuação do oratoriano ao ambiente intelectual lusitano 

setecentista, as páginas que seguem destacam alguns elementos que podem ser atrelados ao 

que a historiografia especializada caracterizou como o primeiro momento do percurso do 

clérigo, a saber: o período em desenvolveu linhas favoráveis à divulgação e ao ensino dos 

domínios da filosofia e do método experimental moderno entre os portugueses.

Assim, são destacados elementos como os primeiros anos da formação do referido 

religioso, seu ingresso na Congregação do Oratório, o princípio de suas atividades como 

docente e autor.

1.1 Elementos para se pensar uma trajetória

A reconstituição de trajetórias, sejam individuais ou coletivas, sempre figurou entre 

os interesses dos historiadores. Explorando documentação de natureza variada, como 

correspondências, diários ou bibliotecas, diversificados trabalhos foram produzidos com o 

objetivo de trazer a público detalhes sobre a vida cotidiana de inúmeros personagens.

Dependendo de qual seria a figura biografada, a realização deste tipo de estudo 

poderia ainda garantir ao seu autor expressiva projeção entre as centenas de produções 

expostas nas prateleiras das grandes livrarias ou mesmo em matéria de contribuição para o 

campo da pesquisa acadêmica. A biografia, assim, não deve ser tratada como uma tendência 

inovadora no campo historiográfico. Desde meados do século XVII, trabalhos voltados ao 

entendimento da trajetória de figuras notáveis foram não apenas publicados como amplamente 

aceitos nos círculos acadêmicos. Durante boa parte do século XIX e da primeira metade do 

XX, o campo da biografia pode igualmente ser apontado entre os principais alicerces da 

pesquisa histórica. Contudo, o campo biográfico parece perder gradualmente seu prestígio, 

principalmente em função da grande influência exercida na disciplina por teóricos como 

Marx, Durkheim e Braudel. As análises realizadas em tal período procuravam valorizar 

estruturas de caráter socioeconômico e de longa duração. As tentativas de explicação da 

atuação e da mentalidade dos indivíduos realizadas sob tal perspectiva, frequentemente,
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apresentavam a ação de tais sujeitos como consequências diretas das referidas estruturas. Não 

é novidade o fato de que estudos deste feitio possuíam um caráter totalizante, o que causou 

grande desconforto entre pesquisadores. A partir da década de 1960, modelos explicativos 

generalistas passaram a ser confrontados, sobretudo, quando o interesse pelas trajetórias 

individuais retornou ao campo historiográfico. Tal retorno acabou igualmente por trazer 

propostas de renovação de instrumentos conceituais e metodológicos, que possibilitaram um 

verdadeiro “repensar” nas relações tecidas entre os homens e a história, bem como do modo 

segundo o qual estas relações deveriam ser narradas no âmbito biográfico.33

Os estudos biográficos beneficiam-se das discussões postuladas no campo das 

ciências humanas em tal contexto. Um maior contato com a literatura possibilitou a 

problematização das fronteiras existentes entre os domínios da história e da ficção. De 

maneira semelhante, a proximidade de relações com a antropologia e seus métodos resultou 

na introdução de temas como a subjetividade, a memória e o papel dos usos simbólicos nas 

discussões biográficas. Adotando tal postura interdisciplinar, teóricos como Michel Pollack, 

Nathalie Heinich e Howard Becker propuseram discussões sobre o estatuto privilegiado da 

abordagem biográfica, uma vez que se tratava de um instrumento de investigação sociológica 

que possibilitava o tratamento de objetos relacionados à reconstrução de identidades coletivas 

ou individuais não se limitando a relatos factuais ou a mera transmissão de informações 

sequenciais. De acordo com Patrícia Cláudia da Costa, demonstrando grande rigor, tais 

sociólogos ainda refletiram sobre as formas de memória produzidas no campo biográfico e 

sobre o alcance da veracidade das informações contidas em fontes primárias, sejam de 

natureza documental ou oral. Com objetivo de solucionar tais questões, suas propostas 

sugeriram formas de análises que valorizassem a verificação tanto daquilo que foi expresso 

pelas fontes quanto de elementos próprios ao contexto de produção dos documentos e de seus 

destinatários reais ou presumidos pelo pesquisador. Atuando desta maneira, os sociólogos 

apostavam um intercâmbio permanente entre as fontes e a construção teórica em relação ao 

objeto biografado. Em outras palavras, tal forma de análise tornaria possível a edificação de 

estudos biográficos que pensariam de modo indissociável os fatos relatados pelas fontes, a 

posição ocupada pelo narrador e suas ligações com possíveis destinatários. Isto permitiria o

33 OLIVEIRA, P. M. A. de; OLIVEIRA, A. L. de. Sedução e desafios da biografia na história. In: Revista Faces 
de Clio, Juiz de Fora, v. 1, n. 1, jan./jun., 2015, p. 169-170.
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entendimento adequado dos fatos biografados, tanto em registro singular quanto em caráter 

geral ou plural.34

Contudo, parece ser Pierre Bourdieu o teórico que melhor atentou para um ponto 

incômodo no que se refere à escrita de uma dada biografia, a saber: a falsa sensação de 

controle, de unidade e de coerência sobre os fatos narrados, algo que muitos pesquisadores 

acreditavam possuir. A exemplo dos sociólogos anteriormente citados, Bourdieu teceu críticas 

veementes a trabalhos que, ao tratarem uma dada trajetória de maneira cronológica e 

minimamente organizada, defendiam a perspectiva de que trariam à tona elementos relativos à 

verdadeira personalidade do sujeito biografado. Para Bourdieu, a opção de tratar uma 

biografia privilegiando elementos cronológicos levaria o pesquisador ao que chamou de 

ilusão biográfica, onde os indivíduos são apresentados de modo estático, dotados de extrema

coerência e isentos de contradições ou de incertezas no decorrer de suas trajetórias. Esta

postura, seria responsável pela criação de narrativas exemplares, historicamente encadeadas e 

detentoras de um sentido artificial que, em sua grande maioria, se mostravam inexistentes no 

mundo real ou mesmo publicadas à revelia de quem as vivenciou.35

Uma vez que o mero tratamento linear dos fatos se mostra insuficiente para a plena 

realização de um estudo de caráter biográfico, como deveria então proceder o pesquisador? 

Sobre tal questão, Bourdieu alerta para o cuidado que devemos ter:

[..] não podemos compreender uma trajetória (isto é, o envelhecimento social 
que, embora o acompanhe de forma inevitável, é independente do
envelhecimento biológico) sem que tenhamos previamente construído os estados
sucessivos do campo no qual ela se desenrolou e, logo, o conjunto das relações 
subjetivas que uniram o agente considerado -  pelo menos em certo número de 
estados pertinentes -  ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo 
campo e confrontados com o mesmo espaço.36

Um estudo de caráter biográfico deve, portanto, levar em consideração a atuação do 

indivíduo ou do grupo analisado em conformidade com o espaço e o meio social que os cerca. 

Para além de elementos lineares ou superficiais, deve-se privilegiar o entendimento do sentido

34 COSTA, Patrícia Cláudia da. Ilusão biográfica: a polêmica sobre o valor das histórias de vida na sociologia de 
Pierre Bourdieu. In: Revista Linhas. Florianópolis, v. 16, n. 32, set./dez. 2015, p. 59-64.

35 BOURDIEU, Pierre. L’illusion biographique. In: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, v. 62-63, jun. 
1986, p. 69-72.

36 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de M. (Orgs.). Usos e 
abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 190.
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e do valor atribuído pelo objeto a episódios ou a acontecimentos, de modo que o 

funcionamento e o desenvolvimento de uma trajetória possam ser mostrados no interior de 

linhas ou de campos que se entrecruzam e se complementam. Para Bourdieu, quando 

realizado com êxito, esta abordagem pode revelar com riqueza de detalhes não apenas o modo 

como as grandes personalidades emergiram, mas também as complexas redes de 

sociabilidades e os mais importantes elementos relativos a contextos históricos 

diversificados.37

Outro ponto de grande interesse para o presente trabalho são as reflexões sobre os 

tipos de memória produzidos através dos estudos de caráter biográfico. Ao analisar uma série 

de textos escritos desde a Antiguidade, Peter Burke destaca que o tipo de memória evocado 

pelos biógrafos parece obedecer a uma lógica onde questões morais, como a prudência, a 

justiça, a coragem, a moderação e a clemência, além de outras de caráter fisiológico, como a 

linhagem sanguínea ou possíveis patologias físicas e psicológicas, deveriam ser destacadas. 

Contudo, duas diferenças principais são observadas pelo autor no trabalho de comparação 

entre textos biográficos antigos e atuais. A primeira estaria na noção de exemplaridade. 

Segundo Burke, diferentemente da noção atual, onde é privilegiada a construção de uma 

forma de narrativa voltada aos grandes segredos ou escândalos, os textos biográficos antigos 

procuravam ilustrar a existência de um indivíduo ilibado ou heroico, ainda que pudessem 

existir tensões entre a memória exemplar que se escolhia levar a público e as reais atitudes do 

personagem objeto da narração. A segunda diferença residiria na criação de uma forma de 

memória onde as personalidades eram mostradas de maneira estática ou como produtos fixos 

de um equilíbrio entre a linhagem sanguínea de que os indivíduos descendiam e as condições 

sociais em que viveram. A criação de narrativas exemplares, portanto, apagaria elementos 

relativos à atuação real dos indivíduos na história, tornando-os figuras não apenas 

padronizadas, como detentoras de atitudes previsíveis em demasia.38

O movimento de ruptura em relação à visão historiográfica tradicional tem nos 

ensinado que a memória biográfica não deve ser interpretada apenas como uma justaposição 

de espacialidades ou de fatos estáticos. De fato, ao contrário do que defendiam os antigos 

biógrafos, a minuciosa análise da trajetória de um indivíduo ou grupo nos revela uma

37 BOURDIEU, Pierre. op. cit, p. 190.

38 BURKE, Peter. A invenção da biografia e o individualismo renascentista. In: Revista de Estudos Históricos, 
Rio de Janeiro, v. 1, n. 19, 1997, p. 92-95.
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pluralidade de tempos e de espaços, elementos que não se limitam somente ao passado. Pierre 

Nora, por sua vez, argumenta que atuando sob o “impulso conquistador e erradicador da 

história”39 muitos trabalhos prezaram pela construção de narrativas onde a memória sobre um 

fato ou um indivíduo foi exposta de maneira integrada, quase ditatorial, e inconsciente de si 

mesma. Apresentada seguindo uma lógica organizada, atualizadora e institucionalmente 

estabelecida, esta forma de memória parece, nas palavras do autor, pouco ligada ao passado, 

reconduzindo mais ao caminho exemplar dos antigos heróis, das origens ou dos mitos, do que 

ao passado ou a formas de ancestralidade que supostamente evocaria. Faltaria, portanto, para 

muitos historiadores e biógrafos a consciência de que, longe de serem sinônimos, história e 

memória são elementos distintos que, por vezes, se opõe um ao outro. Para Nora, devemos 

atentar que:

[ ...]  A  memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido,
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulneráveis a todos 
os usos e manipulações, suscetível de longas latências de repentinas 
revitalizações. A  História é a reconstrução sempre problemática e incompleta do 
que não existe mais. A memória é um fenôm eno sempre atual, um elo vivido no 
eterno presente; a história, uma representação do passado .40

O ofício do historiador, enquanto trabalho intelectual que demanda análise,

interpretação e discurso crítico, deve, assim, ser visto como uma “operação intelectual e

laicizante”41 sobre a memória. Longe de ser um reflexo direto desta última, devemos ter a 

consciência de que a narrativa historiográfica é apenas um vestígio, uma trilha ou um caminho 

através do qual o pesquisador pode alcançar certos vislumbres de elementos que, por natureza, 

são repletos de lugares, múltiplos, desacelerados, coletivos, plurais e individualizados.

Pode parecer contraditório falar em memória como algo coletivo e ao mesmo tempo 

individual. Entretanto, Nora estabelece que, enquanto um elemento vivo e mutável, os 

mecanismos que operam sobre a memória possuem uma lógica que obedeceria tal formulação. 

Estes mecanismos ou “lugares de memória”42 nasceriam e sobreviveriam a partir de um

39 NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. In: Projeto História. São Paulo, n. 10, 
dez, 1993, p. 08.

40 NORA, Pierre. op. cit, p. 09.

41 Idem, p. 09.

42 Idem, p. 12-13.
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sentimento, coletivo ou individual, de que a memória não funcionaria como algo claro ou 

espontâneo. Seria em tal sentimento onde encontraríamos a resposta para a nossa necessidade 

de estabelecer lugares seguros para a memória, sejam individuais, como a criação de datas de 

aniversários e de celebrações diversas, ou de caráter coletivo, como a instituição de arquivos 

ou de museus nacionais, por exemplo.

O estabelecimento de tais lugares de memória também variariam segundo a 

apreensão feita a seu respeito pelo indivíduo ou pelo grupo envolvido por esta questão. 

Contudo, em ambos os casos, quase sempre observamos um processo de valorização de 

aspectos nostálgicos, que remeteriam tanto a acontecimentos vivenciados pelos próprios 

indivíduos quanto a episódios dignos de nota que não necessariamente contaram com sua 

presença. A existência e os esforços de manutenção destes lugares de memória são, portanto, 

reflexos da preocupação que possuímos com relação ao esquecimento. Eles são a defesa de 

algo precioso e ameaçado, que, porém, podem ser distorcidos, petrificados ou deformados 

quando se encontram sobre a influência normatizadora da história e de seus profissionais.

Ainda que ressalte tal questão, devemos destacar que Pierre Nora argumenta que sua 

proposta de separação entre os domínios da memória e da história não deve ser tomada como 

algo irrefutável. Longe disso, a exemplo dos teóricos anteriormente citados, o autor apresenta 

a defesa da articulação entre os dois domínios, visando a criação de narrativas onde história e 

memória sejam campos que se entrecruzam. Embora tal reflexão apresentada por Nora sobre a 

transformação da relação entre memória e história tenha como referência o contexto cultural 

francês do início da década de 1980, marcado pelo esfacelamento da identidade nacional 

francesa, nos tempos atuais, onde a balança entre história e memória tende a pender com 

maior frequência para o campo historiográfico, tal forma de reflexão é ainda útil no processo 

de repensar os métodos historiográficos. Uma vez que podemos incluir entre as múltiplas 

facetas da memória a busca por nexos entre o passado e o presente, bem como o 

fortalecimento de noções como a continuidade e o pertencimento, atentar para o fato de que a 

história e a memória devem ser pensadas enquanto elementos que se articulam ajudará na 

produção de análises historiográficas que prezem não apenas pela exposição ordenada de 

acontecimentos, mas pelo sentido que a vida de uma figura ou um dado episódio adquiriu 

segundo o contexto em tais elementos se inserem. Em outras palavras, com o entrecruzamento 

destes dois campos, o pesquisador poderá dar maior atenção às circunstâncias que implicaram 

não apenas o encadeamento dos acontecimentos narrados, como também a constante
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modelação e remodelação das formas e dos lugares de memória construídos sobre o fato 

analisado.43

Tal perspectiva sobre a relação entre história e memória proposta por Pierre Nora vai 

ao encontro de reflexões de Michel de Certeau. Assim como Nora, Certeau defende que a 

memória individual ou coletiva não é um relicário ou uma coleção de fatos a serem resgatados 

pelo historiador ou pelo biógrafo. Em suas palavras, a memória deve ser interpretada como 

uma produção. Para Certeau, na memória produzida por grupos, por indivíduos, por textos ou 

por lugares, três dispositivos simbólicos costumam organizar os topoi dos discursos, a saber: a 

legenda, a lembrança e o sonho. A legenda pode ser vista como o dispositivo que “torna 

crível” a existência de determinados momentos ou de determinadas coisas. É o elemento que 

traduz, que nomeia e que designa o segundo dispositivo, ou seja, é a lembrança criada acerca 

de fatos, de lugares, de pessoas ou de objetos. Por fim, os sonhos poderiam ser interpretados 

como os “fantasmas” de tais lembranças: episódios mortos ou supostamente enterrados e 

esquecidos, mas que pelo intermédio do inconsciente ainda perambulam nossas mentes e são 

expressos por meio de ações ou de gestos cotidianos.44

Dentre tais dispositivos simbólicos, aquele que mereceria maior atenção por parte 

dos historiadores ou dos biógrafos seria a “legenda”. Seja por realizar um trabalho de maneira 

descuidada ou com o simples objetivo de narrar uma dada trajetória com exatidão, por vezes, 

muitos pesquisadores acabam por criar discursos que em vez de traduzir os percursos 

vivenciados pelos sujeitos ou objetos analisados, acabam por apagá-los. Conforme Certeau, 

por mais paradoxal que isso possa parecer, os discursos que aparentam traduzir todos detalhes 

sobre fatos ou trajetórias são aqueles que, com maior frequência, ocultam a realidade 

almejada. Assim, não seria através de elementos totalizantes ou por meio de fatos 

aparentemente ordenados o caminho pelo qual o pesquisador encontraria a realidade de seu 

biografado. Tal memória residiria justamente na ideia da falta. Nesse sentido, longe de se 

configurarem como problemas, as lacunas e as incertezas observadas em percursos coletivos 

ou individuais seriam justamente os elementos que poderiam trazer à tona algo a mais sobre o 

objeto analisado. Estes seriam elementos que, em meio à ordem imposta ou dada por 

totalmente traduzida, fariam emergir no espaço estruturado da narrativa verdadeiros “anti-

43 MELLO, Juçara da Silva Barbosa de. O cotidiano, os “regimes de historicidade” e a memória. In: Revista 
Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 8, n. 19, set./dez., 2016, p. 246-248.

44 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Editora Vozes, 2017, p. 170
172.
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textos, efeitos de disseminação e de fuga ou possibilidades de passagens a outras paisagens, 

outros lugares assumidos pela memória” .45 Em suma, seriam precisamente tais elementos 

tidos como problemáticos os principais responsáveis por nos dar, ainda que em pequena 

escala, um vislumbre da legenda ou da tradução da memória ou dos lugares de memória que 

os historiadores tanto desejam conhecer.

Embora a realização de um estudo de caráter biográfico não seja o intento do 

presente trabalho, as reflexões até aqui elencadas são relevantes uma vez que a análise da 

trajetória de um dado indivíduo consta entre nossas principais motivações. Para além de 

auxiliar no estudo das formas de memórias construídas a respeito dos sujeitos do passado, a 

proposta de verificação das circunstâncias que levaram os indivíduos a agir ou a propor 

determinados argumentos, tão bem ressaltada nos estudos de natureza biográfica, ainda 

converge com alguns pressupostos adotados em um dos sistemas teóricos que inspiram esta 

pesquisa: o contextualismo linguístico. Vejamos resumidamente alguns dos principais 

fundamentos de tal teoria.

Analisar o estudo do pensamento político e sua relevância para a historiografia é uma 

tarefa um tanto complexa. A resposta para essa dificuldade pode ser atrelada ao fato de que a 

utilização dos referidos discursos como fontes primárias, sejam provenientes da esfera 

pública, dentre os quais contam-se materiais como os textos filosóficos, ou da esfera privada, 

onde situam-se elementos como os diários ou as já  destacadas biografias, sempre foi algo de 

interesse dos historiadores.46

Um bom caminho para a compreensão do papel desempenhado pelos discursos 

políticos no campo historiográfico estaria no entendimento tal percurso possuí “duas 

trajetórias paralelas e bem distintas: a trajetória de seu processo de condenação e a outra, da 

sua sobrevivência e recuperação”.47 O princípio da primeira trajetória é frequentemente datado 

nos textos especializados no ano 1929, momento que marca a publicação do primeiro número 

da revista Annales dHistoire Economique et Sociale, sob a direção de Marc Bloch e Lucien 

Febvre. Não é necessário abordar aqui em demasia a grande fama que os Annales obtiveram. 

É senso comum entre os que interessam por historiografia que nos anos que se seguiram ao

45 CERTEAU, Michel de. op. cit., p. 174.

46 LOPES, Marcos Antonio. Para ler os clássicos do pensamento político: um guia historiográfico. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 12.

47 FALCON, FRANCISCO. História e Poder In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). 
Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012. p. 65.



34

processo de sua fundação, pouco a pouco, a publicação francesa se converteu no centro de 

uma das principais escolas metodológicas do último século. Tal fato igualmente oportunizou 

aos seus partidários difundir propostas que visavam a redefinição de alguns conceitos 

fundamentais da disciplina histórica, dentre os quais estavam ideias basilares como o que 

eram os documentos, os fatos históricos ou as noções de tempo até ali empregadas.48

No que diz respeito ao uso dos discursos políticos, as críticas promovidas entre os 

Annales foram realmente incisivas. Sobre os primeiros trabalhos produzidos com tais fontes 

primárias, interpretados como estudos acadêmicos que abordavam os discursos políticos 

privilegiando um determinado tipo de documentação tradicional, recaíram incontáveis 

acusações de elitismo e de produção de narrativas dotadas traços excludentes. Como 

consequência, a importância do estudo das ideias políticas parece, a primeira vista, ter sido a 

relegado a um plano de menor importância quando comparado aos novos objetos que 

passaram a nortear as propostas advindas dos Annales49

É inegável que a História das Ideias e os usos que seus defensores faziam dos 

discursos políticos figurou entre os alvos prediletos de diversas correntes teórico- 

metodológicas durante primeira metade do século XX. Para além dos Annales, outras escolas 

interpretativas como o marxismo, apenas para destacar mais um grupo, parecem ter 

igualmente apostado no afastamento de seus métodos em relação ao que era praticado pela 

historiografia de viés tradicional. Contudo, a fim de demarcar o segundo momento ou 

trajetória das discussões sobre a importância dos discursos políticos no campo historiográfico, 

um ponto crucial precisa ser levantado: as diferenças existentes entre os universos do meio 

acadêmico do período. Sobre esta questão, Francisco Falcon apontou que o famoso processo 

de condenação imposto por escolas como os Annales à quase totalidade das práticas de uma 

historiografia das ideias de viés político possuiu pouca repercussão fora da França. Para o 

autor, por mais contundentes que muitos comentadores façam as críticas tecidas pelos 

franceses parecerem, a ideia de uma História das Ideias Políticas em vias de extinção não é 

algo aplicável em outros contextos acadêmicos do mesmo período. Ainda conforme Falcon, 

se analisarmos como a referida discussão se manifestou em outros locais será possível 

observar um movimento oposto ao que se constituía entre no meio intelectual francês, ou seja,

48 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo: 
Fundação Editora da UNESP, 1997, p. 26.

49 FONTES, Virgínia; MENDONÇA, Sonia Regina. História e Teoria Política. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012. p. 55-58.
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perceberemos tentativas de construção de “novos métodos para uma Nova História Política”. 

Desta forma, mesmo que historiografia francesa contemple abordagens notáveis para o estudo 

dos discursos políticos, dentre as quais contam-se a História Sociocultural e História das 

Mentalidades, se nosso interesse reside em localizar o desenvolvimento dos “métodos para 

uma História das Ideias Políticas”, parece mais adequado observar outras tradições 

historiográficas, como a germânica, a italiana e, principalmente, a anglo-saxônica (britânica e 

norte- ameri cana).50

Algumas das características que marcam as perspectivas atuais voltadas à análise dos 

discursos políticos emergiram nos meios acadêmicos acima destacados desde o início do 

século XX. Contudo, boa parte do trabalho realizado entre os historiadores figurava, por 

aquela época, como mero suporte ou apêndice para a realização de estudos em outros campos 

considerados de maior importância, como era o caso da Filosofia Política. Em outras palavras, 

esta forma de historiografia servia como “disciplina subalterna” e “essencialmente 

pragmática”, uma vez que estava entre as bases necessárias para a edificação de livros ou de 

manuais voltados a educar os seus leitores sobre alguns elementos oriundos dos grandes 

clássicos da filosofia. Assim, foram produzidas incontáveis análises onde as obras de 

pensadores como Aristóteles, Maquiavel ou Hobbes são apresentadas como livros de grande 

importância não somente em função das argumentações que apresentavam, como também por 

supostamente possuírem uma capacidade natural ou inerente de formular questões e resolver 

toda sorte de problemas de ordem social que poderiam ser observados tanto no passado 

quanto no tempo presente. Caracterizados por um elevado nível de erudição, alguns estudos 

tomaram para si a alcunha de herdeiros de uma grande tradição filosófica que remontava à 

Antiguidade, chegando mesmo a se considerarem responsáveis pela criação do último e 

verdadeiro elo que a sociedade contemporânea possuía em relação às ideias abordadas pelos 

autores clássicos. Tal perspectiva pode ser explicada em decorrência da existência no meio 

acadêmico do período de uma forte crença na necessidade da restauração de toda uma 

tradição filosófica e cultural perdida no pensamento clássico.51

Discussões que tiveram lugar no ambiente acadêmico anglo-saxão contrastaram com 

tal perspectiva histórico-filosófica. As primeiras investidas contra um estilo convencional para 

o estudo das ideias políticas partiu de alguns grupos, dentre os quais estavam os

50 FALCON, Francisco. op. cit, p. 80-83.

51 LOPES, Marcos Antonio. op. cit, p. 50-52.
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contextualistas de Cambridge. Peter Laslett pode ser mencionado como um dos primeiros 

historiadores a tecer duras críticas aos antigos métodos. Em 1956, Laslett chegou realmente a 

declarar em um de seus trabalhos que a Filosofia Política até então praticada por seus pares 

era uma apenas disciplina morta. Conforme Ricardo Silva, propositalmente polêmica, a 

declaração de Laslett parece ter surtido um bom efeito. Num momento onde o tratamento 

filosófico das ideias políticas era questionado por uma série de outras abordagens, nomes 

como o de Laslett foram responsáveis por abrir caminho para que novas metodologias 

advindas de áreas como a linguística e a sociologia apresentassem desafios outros para a 

filosofia e a historiografia das ideias políticas, ainda centrada na busca da dimensão 

intemporal das obras e das ideias dos grandes pensadores. Em oposição aos métodos 

estabelecidos em sua época, Laslett deu os primeiros passos em direção ao procedimento 

contextualista ao afirmar que o propósito dos historiadores das ideias no exercício do seu 

ofício deveria ser mais modesto do que pretendiam alguns de seus pares. Em vez de tentar 

apreender significações inatas ou ocultas em textos grandes de filósofos como John Locke, 

Laslett defendeu que o historiador deveria voltar seus esforços para a compreensão de tais 

obras segundo o modo que o próprio Locke gostaria que fossem lidas. Portanto, “fixá-los em 

seu contexto histórico”, pensá-los como produtos ou respostas advindas do próprio contexto 

de Locke, seria melhor caminho para a compreensão dos textos filosóficos.52

Seguindo os passos de Peter Laslett, a partir de 1960, outros historiadores ingleses, 

dentre os quais destacam-se John Pocock e por Quentin Skinner, desencadearam novos 

debates sobre os pressupostos do campo das teorias interpretativas dos discursos políticos. 

Pocock, por exemplo, publicou uma série de artigos que destacavam a emergência de um 

verdadeiro movimento de resgate da História do Pensamento Político de domínios de 

tratamento incapazes de transpor a clássica fórmula de estudo de textos canônicos. 

Diagnosticando as insuficiências presentes em uma historiografia política de viés tradicional, 

que, aparentemente havia falhado em sua longa tentativa de transformar-se em filosofia, 

Pocock criticava o fato da grande preocupação demonstrada em alguns trabalhos sobre o 

estabelecimento de uma “coerência racional” das ideias dos autores do passado não ter levado 

os historiadores de ofício a considerar os diversos “níveis de abstração” que fizeram com as 

mais notáveis obras do pensamento político emergir. Argumentava que os historiadores de seu

52 SILVA, Ricardo. O contextualismo linguístico na história do pensamento político: Quentin Skinner e o debate 
metodológico contemporâneo. In: DADOS -  Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 53, 2010, p. 301
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tempo custavam a reconhecer que o pensamento político se expressa em diferentes graus, de 

modo que a coerência racional segundo a qual um mesmo processo de pensamento pode ser 

explicado também obedece tal regra. Pocock igualmente apontava que seus pares pareciam 

incapazes de criar um método que permitisse discriminar os modos como tais níveis ou graus 

poderiam ser trabalhados enquanto “matéria de investigação histórica”. Em suma, os 

historiadores ainda lhe pareciam prisioneiros de um método que os condenava a criar 

explicações para o pensamento político somente se pudessem apresentar materiais úteis ao 

desenvolvimento de uma teoria política sistemática ou da própria filosofia acadêmica.53

Por sua vez, Quentin Skinner posteriormente escreveu que as ideias que tinha sobre 

os modos de tratamento dos discursos políticos no campo historiográfico igualmente 

contrastavam com a ortodoxia prevalecente quando iniciou os próprios estudos de pós- 

graduação no começo da década de 1960, uma vez que:

[..] Um cânone de textos principais era amplamente visto como o único objeto 
apropriado de pesquisa na história do pensamento político. A  razão, alegava-se, 
é que estes textos podem por definição ser considerados como indo ao encontro 
de um conjunto de perenes questões definitivas do próprio pensamento político. 
Era amplamente assumido que, se o estudo histórico da moral ou da teoria 
política deve ter algum traço característico, este terá de assumir a forma de 
extrair dos textos clássicos quaisquer insigts que eles possam nos oferecer sobre 
questões gerais de sociedade e política na época presente. Eles estão lá para 

serem apropriados e postos para trabalhar.54

A primeira sistematização apresentada por Skinner em oposição aos moldes 

tradicionais da história das ideias políticas encontra-se em um artigo intitulado Meaning and 

understandingin the history o f ideas.55 Neste trabalho, o autor apresentou críticas às 

“estratégias analíticas denominadas de textualistas, presentes em grande medida na história da 

filosofia, na ciência política e na história das ideias”; bem como questionou as “abordagens 

denominadas de contextualistas, presentes na sociologia do conhecimento e na parcela da 

história das ideias que recusava os procedimentos estritamente textualistas” . Condutas 

textualistas foram identificadas por Skinner como elementos comuns nas obras de variados

53 SILVA, Ricardo. op.cit, p. 301-302

54 SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Editora UNESP, 1999, p. 82-84.

55 SKINNER, Quentin. Meaning and understanding in the History of Ideas. In: History and Theory, Volume 08, 
No 01, 1969, p.03-53
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autores. Porém, suas palavras dirigiram-se aos textos de Leo Strauss, de George Sabine, de 

John Plamenatz e, sobretudo, ao “projeto intelectual da história das ideias, liderado pelo 

filósofo e historiador Arthur Lovejoy”. Por sua vez, os contextualistas alvos das críticas de 

Skinner são representados por nomes como Lewis Namier e Robert Merton, além de outras 

obras que, suportadas pelo marxismo, ajudavam na permanente “subordinação do plano das 

ideias à lógica do contexto das forças econômicas”.56

As críticas tecidas ao primeiro grupo aparecem de forma mais contundente ao longo 

da carreira de Skinner, uma vez que o autor acreditava que a abordagem textualista produziu 

uma “concepção de história do pensamento político fechada sobre si mesma”, bem como uma 

forma de interpretação marcada por “notas de anacronismo”.57 Enfatizando o princípio de que 

os historiadores do pensamento político fariam bem em se concentrar não apenas em textos 

clássicos, mas, preferivelmente, no lugar ocupado por esses em tradições e quadros mais 

amplos de pensamento, o contextualismo linguístico, idealizado por Skinner, propõe uma 

abordagem de orientação propriamente histórica ao estudo do pensamento moral e político. 

De acordo com esta perspectiva, os textos clássicos deveriam ser interpretados em um 

discurso político mais amplo, cujos conteúdos e preocupações costumam mudar de acordo 

com o contexto e circunstância de sua produção.

Diferente de tentar acompanhar uma continuidade de ideias desenvolvidas por 

sucessivas gerações de sábios pensadores, como defendiam cânones interpretativos anteriores, 

parece mais adequado avaliar as obras e a atuação dos sujeitos que as produziram no interior 

das tradições filosóficas e culturais específicas em que tanto o autor quanto a obra emergiram. 

Dito de outra forma, oferecendo um novo sentido ao pensamento político, em conformidade 

com o meio histórico que o criou, o contextualismo linguístico consiste basicamente em uma 

tentativa de situar os objetos em seus determinados contextos históricos e linguísticos, de 

maneira que nos permitam identificar o que seus autores pretendiam comunicar ao escrevê- 

los. Segundo esta metodologia, se realmente quisermos compreender os textos, devemos ser 

capazes de oferecer uma explicação que não se reduza meramente ao significado daquilo que

56 VIEIRA, Carlos Eduardo. Contextualismo linguístico: contexto histórico, pressupostos teóricos e 
contribuições para a escrita da história da educação In: Revista Brasileira de História da Educação, Volume 17, 
No 03, 2017, p. 44-45.

57 VIEIRA, Carlos Eduardo. op. cit, p. 46.
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foi escrito, mas também sobre as circunstâncias e motivações que levaram os autores a 

idealizar sua produção.58

Para reconstruir o significado histórico dos textos seria preciso, então, estudá-los por 

uma perspectiva verdadeiramente histórica, empregando métodos e práticas do historiador. O 

pesquisador deve, portanto, distinguir entre duas dimensões específicas do trabalho 

hermenêutico: a dimensão do significado, ou seja, aquilo que apreendemos do texto, e a 

dimensão do ato linguístico, ou seja, aquilo que o próprio autor havia concebido no tempo em 

que o escreveu. Basicamente, adotar esta forma de abordagem significa tentar explicitar boa 

parte das questões sobre as quais os autores do passado se debruçaram, bem como as questões 

apresentadas em suas trajetórias individuais para as quais tais sujeitos tentaram formular 

possíveis soluções. Sendo assim, o historiador deve, em primeiro lugar, tentar explicitar o 

contexto intelectual ou discursivo no qual o texto foi produzido, a fim de descobrir o que o 

autor pode ter tido a intenção de comunicar a seus leitores. Em segundo lugar, é preciso 

identificar, entre as várias possibilidades de significado descobertas, aquela que corresponde à 

afirmação em questão. Neste ponto reside a importância do conhecimento histórico acerca do 

período em que foram escritos os textos. Pois é precisamente o conhecimento da história o 

elemento que nos permitirá identificar os problemas que atraíram tanto os autores do passado 

à tarefa de escrita quanto seu público ao âmbito da leitura.59

Em Meaning and understandingin the history o f ideas, Quentin Skinner já  apontava 

entre os maiores perigos enfrentados pelos historiadores a permissão de que expectativas 

advindas da contemporaneidade determinassem o entendimento dos pesquisadores. Isso seria 

algo perigoso uma vez que poderia vir a transformar os atos dos agentes do passado, ou seja, 

tudo aquilo o que os nossos objetos de estudo disseram ou fizeram, em formas de narrativas 

que eles não poderiam aceitar como descrições válidas para a realidade que enfrentaram. 

Supondo um trabalho movido pela intenção que aqui apresento, isto é, abordar elementos 

relativos à trajetória de um dado autor e os temas mais característicos de sua obra, Skinner 

indicou como uma prática historiográfica perigosamente fácil e tentadora o trabalho de 

oferecimento de certa coerência, seja aos textos ou aos indivíduos que os escreveram, que

58 SKINNER, Quentin. Hobbes e a liberdade republicana. São Paulo: Editora Unesp, 2010, p. 14.

59 LOPES, Marcos Antonio. Para ler os clássicos do pensamento político: um guia historiográfico. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 78.
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aparentemente passa lhes faltar quando confrontamos a narrativa produzida pelo historiador 

com elementos do passado.60

Como vimos, tanto o campo dos estudos biográficos quanto as propostas de matriz 

contextualista apresentam como trilhas de fuga para tais armadilhas o próprio trabalho 

historiográfico. A escrita da história, voltada a descoberta de um “outro” que nos é distante, 

bem como toda sorte de operações que a envolve, em ambos os campos deve sempre passar 

pela conscientização de que longe de promover o pleno resgate ou revitalizar o passado, 

caberia aos historiadores apenas trazer a tona os elementos que melhor caracterizam os 

objetos a que destinam seus interesses. Ou seja, devemos sempre que possível privilegiar os 

caminhos e os sinais que os próprios agentes do passado nos deixaram.61

Trabalhar com a hipótese de que “as figuras mais notórias ou as mais abstratas 

teorias nunca se encontram acima do contexto histórico que as forjaram”62 parece, portanto, a 

trilha correta a ser perseguida por qualquer pesquisador que pretende apresentar um estudo 

das ideias políticas. Seguindo tal perspectiva, as páginas que seguem buscam apresentar o 

padre Teodoro de Almeida e sua obra como produtos diretos das discussões formuladas no 

espectro social e político que os fizeram emergir. Com este trabalho, pretendo engrossar as 

linhas de estudos que fizeram o clérigo descer de alturas puramente filosóficas ou literárias 

anteriormente atribuídas a tal trajetória. Longe de apresentá-lo como um paradoxo do século 

XVIII ou se concentrar em um trabalho de leitura exegética das obras que o oratoriano 

produziu, este estudo destina-se à verificação das relações sociais estabelecidas por Teodoro 

de Almeida, à indicação de seu posicionamento diante das discussões que se colocavam aos 

letrados de seu tempo, bem como à tentativa de captação de quais seriam as possíveis 

intenções que o motivaram à tarefa de escrita e de defesa pública de determinados princípios 

filosóficos.

Para tal finalidade, a trajetória de Teodoro de Almeida será abordada sob uma 

perspectiva contextualista, com a finalidade de privilegiar tanto o contexto intelectual em que 

o clérigo viveu quanto sua importância individual como idealizador de textos filosóficos e 

escritos devocionais. A maior utilização das ideias advindas do contextualismo linguístico em 

detrimento das que inspiram o campo biográfico se justifica pois, além de não ser biógrafa por

60 SKINNER, Quentin. op. cit, p. 16-17.

61 CERTEAU. Michel de. A operação historiográfica. In: CERTEAU. Michel de. A escrita da história. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 66.

62 SKINNER, Quentin. Hobbes e a liberdade republicana. São Paulo: Editora Unesp, 2010, p. 14-15.
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profissão, concordo com a ideia anteriormente apresentada de que não podemos esperar 

atingir um bom nível de compreensão dos textos ou dos escritos políticos e filosóficos com os 

quais trabalhamos partindo exclusivamente da argumentação expressa em tais materiais.

A fim de melhor percebê-los, devemos observá-los como respostas a questões 

específicas que foram formuladas pelas sociedades em emergiram. Uma vez que procuro 

“reconhecer a direção e as força exatas que motivaram o surgimento de dada produção 

intelectual”,63 o método contextualista parece-me ser aquele que permite de melhor forma a 

apreciação de elementos tanto sobre Teodoro de Almeida enquanto indivíduo quanto sobre o 

vocabulário mais amplo em voga no ambiente intelectual em que o clérigo em questão atuou.

1.2 Os primeiros anos da trajetória de Teodoro de Almeida

Para iniciar as discussões, uma pergunta um tanto embaraçosa parece necessária: 

afinal, quem foi o padre Teodoro de Almeida? Uma rápida pesquisa na rede mundial de 

computadores trará indicações a respeito um sacerdote católico, um escritor, um filósofo e um 

dos representantes da introdução do pensamento iluminista em Portugal. Tais adjetivos e 

categorizações poderão ser encontrados tanto em páginas especializadas, relacionadas aos 

institutos de pesquisas ou bibliotecas nacionais, quanto em outras páginas de acesso um pouco 

mais popularizado, como no caso de dicionários virtuais de grande divulgação.

Mesmo que não digam muito a respeito da figura pesquisada, palavras como as 

acima destacadas englobam alguns elementos que podem despertar interesse ou 

estranhamento em um leitor não habitual, ou seja, entre o público não familiarizados com as 

recentes discussões sobre o século XVIII. A simultânea categorização de Teodoro de Almeida 

como sacerdote e filósofo, bem como a indicação de que um clérigo figurou entre os 

precursores das ideias iluministas em uma determinada localidade são bons exemplos para 

esta afirmação. Afinal, o senso comum e a educação básica nos ensina que movimentos como 

o Iluminismo ou as Luzes devem ser preferencialmente associados à iniciativas marcadas por 

grandes rupturas e por indivíduos com fortes inclinações contestadoras, formas de 

comportamento que não espera-se ligada aos clérigos ou aos sacerdotes católicos.

63 SKINNER, Quentin. A s fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, 
p. 12.
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Embora seja interessante pensar em diferentes formas de estranhamento ou de 

curiosidade que um nome incógnito evocam, o fato de Teodoro de Almeida e de outros 

sujeitos que marcaram as Luzes Portuguesas permanecerem quase desconhecidos para muitos 

falantes de língua portuguesa nos revela outra problemática, talvez um pouco mais relevante 

para o cenário acadêmico. A questão pode ser assim resumida: apesar das proximidades 

culturais e linguísticas que as obras produzidas no contexto português setecentista 

apresentam, as discussões desenvolvidas por indivíduos como Teodoro de Almeida foram 

verdadeiramente ofuscadas quando comparadas ao grande destaque dado aos autores de 

outros textos ou contextos filosóficos tidos como canônicos.

Fatores diversos contribuíram para o estabelecimento desse quadro, podendo-se 

apontar elementos que vão desde o acesso às fontes para estudo dos processos de transmissão 

das ideias filosóficas na cultura luso-brasileira, até o pouco interesses que tais temas, 

frequentemente associados ao conservadorismo, costumam despertar no meio acadêmico.64

Algumas alterações podem ser observadas nos últimos anos, sobretudo após 

iniciativas que propiciaram uma maior aproximação entre pesquisadores portugueses, 

brasileiros e de outras nações lusófonas. Como resultado, novas pesquisas e opiniões distintas 

em relação à dinâmica de propagação das ideias ilustradas em Portugal e em seus territórios 

ultramarinos surgem a cada ano. Tal fato significa que a pesquisa realizada em âmbito 

acadêmico surte o efeito de vulgarizar as ideias advindas de sujeitos como Teodoro de 

Almeida? Esta é uma questão um pouco difícil de se responder. Se, por um lado, as pesquisas 

sobre a temática das Luzes Portuguesas apresentaram formas de crescimento, o interesse da 

população em geral pelo que costuma ser produzido no âmbito da pesquisa acadêmica parece 

não ter sofrido grandes alterações.

Não podemos negar o fato de que fala-se muito na atualidade sobre o acesso à 

informação, bem como sobre a importância da produção e da divulgação científica. Porém, a 

comunicação daquilo o que registramos ou produzimos academicamente ainda é um grande 

desafio para os pesquisadores, seja na área das ciências humanas ou das ciências naturais e 

exatas.65 A presente tese se insere na senda deste problemático movimento. Etapa final de uma 

pesquisa, condição pela qual se possibilita o alcance do público aos resultados obtidos no

64 MARGUTTI, Paulo. História da Filosofia do Brasil: O período colonial (1500-1822). São Paulo: Edições 
Loiola, 2013, p. 09-42.

65 DROECHER, Fernanda Dias; SILVA, Edna Lúcia. O pesquisador e a produção científica. In: Perspectivas em 
Ciência da Informação, Vol. 19, 2014, p.170-189.
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decorrer de um longo período, desejo que, para além de contribuir com a enriquecimento das 

discussões em voga sobre as Luzes em Portugal, este trabalho também sirva para mostrar que 

elementos como a trajetória do padre Teodoro de Almeida e sua obra são capazes de suscitar 

discussões sobre as mudanças que tiveram lugar ao longo do setecentos de uma forma tão 

interessante quanto aquela que poderá ser encontrada nas figuras ou nos textos de autores 

mais famosos que atuaram no mesmo período.

Figura 1- Retrato do padre Teodoro de Almeida, da Congregação do Oratório, Lisboa, 1801.66

66 O padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, por J. B. Gerard, Lisboa, 1801?. Retrato 
disponível no Arquivo Nacional Torre do Tombo, sob o código de referência: PT/TT/QDR/000156.
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A imagem acima, uma ampliação em tela da gravura utilizada nos frontispícios das 

principais obras do oratoriano, foi aqui reproduzida pois acredito que ela representa a forma 

como o próprio Teodoro de Almeida gostaria que sua imagem fosse-nos apresentada. Afirmo 

tal posição uma vez que sabe-se que o oratoriano costumava acompanhar boa parte dos passos 

de editoração que envolviam seus trabalhos, escolhendo pessoalmente alguns dos principais 

elementos que deveriam compor a materialização de seus livros.

Não é de se estranhar, portanto, que a imagem em questão, feita por J. B. Gerard, 

artista que pintou outras importantes figuras do período, como a monarca D. Maria I (1734- 

1816),67 o retrate não apenas como um clérigo de ofício, algo que elementos como suas vestes 

ou o crucifixo ao seu lado sugerem, mas também como um homem das letras, fato que pode 

ser apreendido pela utilização dos livros, do globo terrestre e da própria atividade de escrita 

utilizada para a composição da pintura. Em resumo, o retrato parece ter sido idealizado de 

modo a apresentar Teodoro de Almeida como um indivíduo complexo, um transeunte de dois 

universos que, a primeira vista, poderiam parecer aos leitores do século XXI como campos 

opostos.

Alguns trabalhos tentaram decifrar este indivíduo. Apesar das valiosas contribuições 

realizadas em diversas áreas, determinar com precisão todos os traços da trajetória de Teodoro 

de Almeida ainda pode ser uma tarefa difícil. Ao ponderar sobre este assunto, Zulmira C. 

Santos apontou que após o falecimento do clérigo, em 1804, até os dias atuais, as análises 

apresentadas percorreram diferentes formas de estudos, contemplando diversas áreas como a 

História, a Filosofia, a Química, a Física, a Literatura, dentre outras. Este fato acabou por 

transformar o oratoriano em um “objeto de conhecimento essencialmente discursivo”,68 

submetido a uma série de movimentos contínuos de construção, desconstrução e reconstrução, 

aparentemente facilitados pela pluralidade de escritos que ele deixou. Se presumirmos, 

portanto, que a plena compreensão sobre a atuação de Teodoro de Almeida poderá ser 

alcançada partindo de formulações únicas ou equivalentes apresentadas por determinados 

estudos, correremos o risco de reduzir toda a riqueza de sua trajetória apenas a alguns

67 Para um panorama sobre a importância dos trabalhos de J. B. Gerard e de outros artistas que atuaram em 
Portugal ao longo da Modernidade ver: GONÇALVES, Susana Cavaleiro Ferreira Nobre. A arte do retrato em 
Portugal no tempo do barroco (1683-1750): conceitos, tipologias e protagonistas. Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa: Tese de Doutorado, 2013.

68 SANTOS, C. T. Zulmira. Literatura e Espiritualidade na obra de Teodoro de Almeida (1722-1804). 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Tese de Doutorado, 2002, p. 32.
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elementos que diluem, ou mesmo ocultam, importantes aspectos da obra e da figura do clérigo 

oratoriano.

São realmente numerosos os trabalhos que evocaram Teodoro de Almeida. Sobre tais 

estudos, cumpre primeiramente destacar que ele é encontrado com maior frequência em textos 

que traçam os aspectos mais relevantes do ambiente intelectual português setecentista. Para 

além do destaque que recebeu em obras já  célebres, como as de Banha de Andrade, de 

Rómulo de Carvalho, Pedro Calafate ou de Silva Dias,69 pode-se citar entre os exemplos mais 

recentes da referida forma de abordagem a tese de Breno Ferraz Leal Ferreira, onde destaca-se 

como a obra de Teodoro de Almeida se insere nas discussões setecentistas sobre o 

naturalismo.

Assim como a atividade colecionista do franciscano Manuel do Cenáculo (1724

1814), o oratoriano foi abordado pelo historiador brasileiro com a finalidade de ilustrar o 

papel dos teóricos católicos no complexo processo de transformação dos domínios da História 

Natural transcorrido na era das Luzes Portuguesas. Em companhia de outros documentos, os 

membros das ordens religiosas são mostrados como boas fontes para o estudo do referido 

tema, uma vez que protagonizaram discussões públicas que manifestam a ideia de que o 

combate às doutrinas naturalistas radicais era uma tópica no período. Decorreria de tal 

característica a importância de projetos como a Recreação Filosófica, de Teodoro de 

Almeida, e a elaboração de novas instruções pastorais para a formação do clero, de Manuel do 

Cenáculo, iniciativas que acabaram por notabilizar seus idealizadores como personagens que 

adquiriram prestígio no período como verdadeiros “homens das ciências” .70

Pode-se afirmar que Teodoro de Almeida foi tratado de maneira semelhante na 

biografia científica do abade José Francisco Correia da Serra (1751-1823), idealizada pelas

69 Mesmo que não figure como o elemento central das discussões apresentadas, Teodoro de Almeida e sua obra 
foram evocados para a compreensão do ambiente intelectual português setecentista pelos referidos autores em 
textos como: ANDRADE, António Alberto Banha de. Vernei e a cultura de seu tempo. Coimbra: Universidade 
de Coimbra, 1966; CARVALHO, Rómulo de. Portugal nas Philosophical Transactions, nos séculos XVII e 
XVIII. In: Revista Filosófica, 1956, p. 03-59. CARVALHO, Rómulo de. A História Natural em Portugal no 
século XVIII. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1987; CARVALHO, Rómulo de. A física  
experimental em Portugal no século XVIII. Lisboa: Instituto de Educação e Língua Portuguesa, 1982; 
CALAFATE, Pedro. História do Pensamento Filosófico Português: Volume III -  As Luzes. Lisboa: Editorial Caminho, 2001; 
SILVA DIAS, Sebastião José da. Portugal e a Cultura Europeia (séculosXVI a XVIII). Porto: Editora Campo das 
Letras, 2006.

70 Para mais informações, ver: FERREIRA, Breno Ferraz Leal. Economia da Natureza: A História Natural, 
entre a Teologia Natural e a Economia Política (Brasil e Portugal 1750-1822). Universidade de São Paulo: Tese 
de Dourado em História, 2016.
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pesquisadoras portuguesas Ana Simões, Maria Paula Diogo e Ana Carneiro.71 Transitando no 

texto ao lado de outras figuras secundárias que nutriam relações com o naturalista, que 

incluem os nomes de Joseph Banks (1743-1820), de James Edward Smith (1759-1828) e de 

Thomas Jefferson (1743-1826), o oratoriano foi abordado pelas autoras, sobretudo, por sua 

ativa participação no processo de criação da Academia das Ciências de Lisboa, episódio cuja 

importância será tratada com maior cuidado nos próximos capítulos.

Alguns dos trabalhos acima mencionados foram e continuarão a ser utilizados para a 

composição do presente texto em função dos elementos que trazem para o entendimento das 

Luzes Portuguesas. Contudo, devemos dar maior destaque aos estudos que tiveram Teodoro 

de Almeida como principal objeto de enfoque, pois serão aqui utilizados com maior 

frequência. Passemos então ao tratamento de tais materiais. Até onde foi possível rastrear, os 

primeiros trabalhos que privilegiaram o oratoriano ou o conjunto de sua obra podem ser 

datados ainda no século XIX. Dentre estas primeiras iniciativas, temos materiais como artigos 

e notícias curtas publicadas em periódicos pertencentes às agremiações científicas, bem como 

a escrita de textos panegíricos, com objetivo de transformá-lo em personagem para as novelas 

ou as epopeias moralizantes comuns no período.72 Por seu turno, os estudos acadêmicos 

centrados em Teodoro de Almeida começam a emergir durante a segunda metade do século 

XX. A partir da década de 1950, pode-se observar a publicação de textos que contemplam o 

clérigo com maior detalhamento. São exemplares os trabalhos de Maria Teresa Duarte73 e de 

Maria Leopoldina de Azevedo,74 pioneiras ao produzir dissertações com alguns subsídios para 

o estudo da trajetória e do projeto filosófico do oratoriano.

Nas décadas seguintes, também é possível verificar a publicação de outros estudos 

sobre o clérigo português em variados idiomas. Bons exemplos são encontrados nos trabalhos

71 SIMÕES, Ana; DIOGO, Maria Paula; CARNEIRO, Ana. Cidadão do Mundo: uma biografia científica do 
abade Correia da Serra. Coleção: História e Filosofia da Ciência. Porto: Porto editora, 2006.

72 São exemplos para esta tendência de “fixação da memória-posteridade” os elogios fúnebres proferidos e 
publicados em homenagem a Teodoro de Almeida por instituições como a Academia das Ciências de Lisboa, 
bem como a obra Varões Ilustres das três épocas constitucionais (1870), do historiador e romancista Luís 
Augusto Rabelo da Silva (1822-1871). Para mais informações, ver: SANTOS, C. T Zulmira. op. cit., p.32-39.

73 DUARTE, Maria Teresa. A filosofia do padre Teodoro de Almeida, através da “Recreação Filosófica”. 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Dissertação de Licenciatura,1959

74 AZEVEDO, Maria Leopoldina de. Padre Teodoro de Almeida -  Subsídios para o estudo de sua vida e obra. 
Coimbra: Dissertação de Licenciatura Datilografada, 1960.
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de historiadores como Robert Ricard,75 Ferdinand Azevedo76 e Marie-Hélène Pwnik.77 Para 

além de publicizar as informações sobre Teodoro de Almeida aos não falantes de língua 

portuguesa, os estudos dos referidos pesquisadores agregam novidades à temática ao trazer à 

tona dados sobre o processo de publicação das obras do clérigo em idiomas como o francês, o 

inglês e o espanhol. Marie-Hélène Pwnik, por exemplo, investigou a fundo os circuitos de 

tradução, de editoração e de distribuição das obras de Teodoro de Almeida na Espanha, 

objetivando ilustrar como os livros de autores portugueses se transformaram em um negócio 

bastante lucrativo entre os livreiros ibéricos.

No que se refere aos estudos recentes sobre Teodoro de Almeida, boa parte das 

formulações anteriormente expostas continuam a ser exploradas pela historiografia atual. 

Considerando as diferentes motivações que orientam tais pesquisas, parece uma opção viável 

categorizá-las em dois grupos principais: um primeiro composto por trabalhos destinados à 

compreensão da dimensão filosófica e científica apresentada na produção intelectual do 

clérigo e um segundo voltado aos aspectos devocionais ou de incidência moralista igualmente 

por ele abordados.

75 RICARD, Robert, Sur la Diffusion des Oeuvres du P. Teodoro de Almeida. In: Boletim Internacional de 
Bibliografia Luso-Brasileira, Vol. IV, n.° 4, 1963.

76 Dentre os artigos do autor que privilegiam Teodoro de Almeida e sua obra, destacamos os seguintes títulos: 
AZEVEDO, Ferdinand. Teodoro de Almeida (1722-1804) and the portuguese enlightenment, Washington: The 
Catolic University of América, 1975; AZEVEDO, Ferdinand. A piety of enlightenment: the spirituality of truth 
oh Teodoro de Almeida. In: Didaskalia Rewiel, 1975, p. 105-132; AZEVEDO, Ferdinand. Teodoro de Almeida: a 
religious orator of the Portuguese Enlightenment. In: Luso-Brasilian Rewiel, vol. 16, 1979, p. 239-247.

77 A pesquisadora francesa publicou uma série de trabalhos sobre os principais agentes difusores das ideias 
ilustradas na península ibérica setecentista. No que diz respeito ao padre Teodoro de Almeida, destacamos 
seguintes trabalhos: PIWNIK, Marie-Hélène. Les souscripteurs espagnols du P. Teodoro de Almeida. In: Bulletin 
des études portuguaises et brésiliennes, Paris, 1981, p. 95-119; PIWNIK, Marie-Hélène. Images de la cultures 
pombaline dans l”Espagne de Lumières. In: Revista História das Ideias, Coimbra, 1982, p. 01-27; PIWNIK, 
Marie-Hélène. Échanges érudits dans la Péninsule Ibérique (1750-1767). Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1987; PIWNIK, Marie-Hélène. Une entreprise lucrative: les traductions en espagnol du père Teodoro de 
Almeida. In: Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XXXI, 1992, 199-206.
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Podem ser destacados no primeiro grupo como exemplos mais recentes os trabalhos 

de estudiosos como Carlos Fiolhais,78 Francisco Contente Domingues79 e José Alberto Silva.80 

A despeito das diferenças teóricas ou metodológicas que os estudos destes autores possam 

manifestar, posto que atuam em áreas como a Filosofia e a História das Ciências, seus estudos 

convergem ao privilegiar a figura de Teodoro de Almeida partindo da análise da atuação do 

clérigo como professor de Filosofia, bem como por seu papel na divulgação da Filosofia 

Moderna e do método experimental. Principal referência para o estudo de Teodoro de 

Almeida e de sua obra, Contente Domingues é o nome mencionado com maior frequência. 

Iniciados na década de 1980, os esforços movidos pelo historiador português resultaram em 

um modelo interpretação adotado por boa parte daqueles que o sucederam, dentre os quais 

incluo meus próprios trabalhos. Privilegiando o conjunto de textos deixados pelo clérigo, foi 

bem-sucedido em seu intento de apresentar a visão conciliadora entre a Filosofia Moderna e o 

catolicismo, bem como o pioneirismo de Teodoro de Almeida ao propor uma obra 

pedagogicamente orientada para a vulgarização dos saberes físico-matemáticos.

No segundo grupo, temos os trabalhos de Marta de Mendonça,81 de Zulmira C. 

Santos e, novamente, de Francisco Contente Domingues. Embora Contente Domingues deva 

também ser citado em função de suas pesquisas sempre destacarem a obra do oratoriano como

78 Dentre outros títulos, ver: FIOLHAIS, Carlos (coord.). Membros Portugueses na Royal Society. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 2011; FIOLHAIS, Carlos. Os diálogos filosóficos do padre Teodoro de Almeida. In: 
Revista Limite, Vol. 11, 2017, p. 89-110; FRANCO, José Eduardo; FIOLHAIS, Carlos (dir.). Obras Pioneiras da 
Cultura Portuguesa -  30 Volumes. Lisboa: Círculo de Leitores, 2017.

79 Dentre outros títulos, ver: DOMINGUES, Francisco Contente. Teodoro de Almeida (1722-1804). Subsídios 
para uma biografia. Universidade Nova de Lisboa: Dissertação de Mestrado, 1986; DOMINGUES, Francisco 
Contente. Um projecto enciclopédico e pedagógico: A Recreação Filosófica de Teodoro de Almeida. In: Revista 
de História das Ideias, Vol. 10, 1988, p. 235-248; DOMINGUES, Francisco Contente. A oração de abertura da 
Academia das Ciências de Lisboa (aspectos de uma polémica). In: Revista Cultura, História e Filosofia, Centro 
de História da Cultura da Universidade de Lisboa, 1987, p. 725-736; DOMINGUES, Francisco Contente. 
Ilustração e Catolicismo: Teodoro de Almeida. Lisboa: Edições Colibri, 1994.

80 Dentre outros títulos, ver: SILVA, José Alberto. A apropriação da Filosofia Natural em Teodoro de Almeida 
(1722-1804). Lisboa: CIUHCT -  Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, 2009; 
SILVA, José Alberto.“A Vulgar Recreation” In: H oST -  Journal o f  History o f  Science and Technology, 2012; 
SILVA. José Alberto. The Portugese Popularizer of Science Teodoro de Almeida: Agendas, Publics, and 
Bilingualism. In: History o f  Science, n. 56, 2012, p. 93-122.SILVA, José Alberto (coord). Introdução. In: 
ALMEIDA, Teodoro de. Oração e memórias na Academia das Ciências de Lisboa. Porto: Porto Editora, 2013; 
SILVA, José Alberto. Recreação Filosófica, an Eclectic War Machine. In: FERRÃO, Leonor; BERNARDO, Luís 
Manuel (eds.). Views on Eighteenth Century Culture -  Design Books and Ideas. Cambridge Scholars Publishing, 
2015, p. 206 -  218.

81 MENDONÇA, Marta de. O problema moral em Teodoro de Almeida. In: Revista de Estudos Filosóficos. 
Minas Gerais, no 7, 2011, p. 106-118.
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“uma clara aposta na divulgação do método experimental moderno em conformidade com os 

dogmas cristãos”,82 são as demais autoras que melhor privilegiam os textos espirituais e 

moralistas deixados pelo religioso, bem como o papel destas produções nas discussões sobre 

os limites que deveriam ser atribuídos aos domínios da Filosofia Moderna. Outro fato curioso 

a ser aqui destacado é, dentre os estudiosos citados, Zulmira C. Santos pode ser vista a autora 

mais prolífica atuando sobre o legado de Teodoro de Almeida. Iniciados nos primeiros anos 

deste século,83 os trabalhos da autora transitam pelos campos da História e da teoria literária, 

ilustrando a importância dos projetos filosóficos do oratoriano em conformidade com o 

contexto intelectual em que ele viveu.

Para além das obras deixadas pelo oratoriano, alguns destes estudiosos voltaram suas 

atenções para outras fontes que permitissem a interpretação de novos elementos da trajetória 

de Teodoro de Almeida. Dentre tais materiais, contam-se recursos como a regular 

correspondência que o oratoriano manteve com notáveis figuras das Luzes Portuguesas, como 

o médico Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), algumas notícias que foram 

veiculadas sobre suas atividades em jornais ou em panfletos da época, um manuscrito que 

relata a atuação do clérigo na fundação de um prestigioso mosteiro nos anos finais do século 

XVIII, além de elogios que lhe foram destinados, tanto em vida quanto postumamente.

Porém, a fonte secundária que parece trazer maiores detalhes sobre a vida do 

oratoriano e, por conseguinte, foi explorada de maneira frequente pela historiografia 

especializada não é outra senão o seguinte manuscrito:

82 DOMINGUES, Francisco Contente. Um projecto enciclopédico e pedagógico: A Recreação Filosófica de 
Teodoro de Almeida. In: Revista de História das Ideias, Vol. 10, 1988, p. 241.

83 Dos variados trabalhos da pesquisadora portuguesa, para o estudo de Teodoro de Almeida ver: SANTOS, 
Zulmira C. Itinerários de Missão do oratoriano Teodoro de Almeida. In: Actas do Colóquio Piedade Popula: 
Sociabilidades, Representações e Espiritualidade. Lisboa: Editora Terramar, 1999; SANTOS, Zulmira C. 
Literatura e Espiritualidade na obra de Teodoro de Almeida (1722-1804). Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto: Tese de Doutorado, 2002; SANTOS, Zulmira C. Para a história da educação feminina em Portugal no 
século XVIII: a fundação e os programas pedagógicos das visitandinas. In: Estudos em Homenagem a Luís 
António de Oliveira Ramos, Porto, 2004; SANTOS, Zulmira C. Para a história da educação feminina em 
Portugal no século XVIII: a fundação e os programas pedagógicos das visitandinas. In: Estudos em Homenagem 
a Luís António de Oliveira Ramos, Porto, 2004; SANTOS, Zulmira C. Entre Malagrida e Pombal: as 
“Memórias” da última Condessa de Atouguia. In: Revista de Estudos Ibéricos, n.° 2, 2005; SANTOS, Zulmira C. 
Vícios, virtudes e paixões: da novela como “catecismo” no século XVIII. In: Península: Revista de Estudos 
Ibéricos, n. 3, 2006; SANTOS, Zulmira C., QUEIROS, Helena. Letras e gestos: programas de educação feminina 
em Portugal nos séculos XVIII -  XIX. In: VS 19 -  CITCEM  (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, 
Espaço e Memória), 2012.
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Figura 2 -  Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório de Lisboa, 1830.8

Constituída por duzentos e dez parágrafos de diferente extensão, a doravante Vida do 

padre Teodoro de Almeida, trata-se de uma biografia manuscrita, na qual procurou-se realizar 

uma narrativa sobre a vida do clérigo português. A escrita do documento pode ser datada por 

volta de 1830, em função das frequentes expressões sobre aquele ano nele encontradas. Como 

bem apontou Contente Domingues, são recorrentes as menções como “neste ano de 1830” ou 

a indicação de tal data para relatar “os conturbados tempos em que vivemos”85 em diferentes 

passagens onde o autor buscou salientar as diferenças existentes entre o ano em que escrevia e 

o passado vivenciado por seu sujeito biografado.

No que diz respeito à autoria do manuscrito, a historiografia apresenta algumas 

divergências. Banha de Andrade, sugeriu que o autor poderia ser o padre Vicente Ferreira de 

Souza Brandão, oratoriano que atou como biógrafo, sendo inclusive responsável pela

84 Com o título completo: Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório de Lisboa, 
Fundador do Convento das Religiosas da Visitação de S. Maria no sítio da Junqueira, e que mais trabalhou 
para ser povoada a Casa do Espirito Santo da Pedreira depois de reedificada sobre as ruínas da que pelo 
terremoto de 1755 e incêndio que se lhe seguiu ficou destruída, o manuscrito em questão encontra-se na série 
documental atribuída ao padre Teodoro de Almeida no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sob o registro: 
A.N.T.T., Livraria, ms. 2316.

85 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p. 40.
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recompilação da biografia do próprio fundador da Congregação do Oratório de Portugal.86 Por 

sua vez, Ebion de Lima preferiu atribuir a Vida do padre Teodoro de Almeida a outro 

indivíduo: o padre Joaquim Dâmaso.87 Ao estudar com detalhamento o referido manuscrito, 

Zulmira C. Santos concorda com a atribuição do mesmo à Joaquim Dâmaso. Conforme a 

autora, alguns fatores são determinantes para se pensar de tal forma. Do ponto de vista 

cronológico, por exemplo, Joaquim Dâmaso teria ingressado na Congregação do Oratório em 

1793, enquanto Vicente Ferreira de Souza Brandão parece ter tomado as vestes da ordem 

somente dez anos após, em 1803. Se considerarmos que Teodoro de Almeida faleceu em 

1804, apenas um ano de relacionamento seria justificação insuficiente para a “estreita relação 

mestre/discípulo”88 evocada com frequência pelo biógrafo.

A presença de Joaquim Dâmaso no Brasil e sua atuação como bibliotecário régio, 

cargo que deteve até o momento de regresso da corte portuguesa em 1826 também parecem 

bons argumentos para a justificação da atribuição de autoria ao clérigo. Este fato é de grande 

importância uma vez que existem relatos no manuscrito a respeito de um período de estadia 

em terras brasileiras, rememorada por meio de alusões a conversas com senhoras da corte 

sobre a atuação de Teodoro de Almeida enquanto conselheiro e confessor. Pode-se citar como 

exemplo o memento em que nos é apresentada a narrativa de uma conversa sobre o tema com 

marquesa de Ponta Delgada, D. Leonor da Camara (1781-1850). O texto traz as seguintes 

palavras: “como nos disse a Sra. D. Leonor de Camara, no Rio de Janeiro”.89 Até o presente 

momento, não foi possível verificar se Vicente Ferreira de Souza Brandão chegou a realizar 

alguma viagem ao Brasil para contrapor tal perspectiva.

86 Das escassas informações que se têm a respeito de Vicente Ferreira de Souza Brandão, sabe-se que ele foi 
aluno de Teodoro de Almeida e que foi de sua autoria a Recopilação historico-biographica do veneravel padre 
Bartholomeu do Quental, fundador da Congregação dos Padres Congregados do Oratorio e dos Irmãos 
Congregantes de N. Senhora das Saudades e S. Filippe Neri. Com um appendice sobre a origem e actualidade 
dos Irmãos Congregantes que se dedicam à pratica da Caridade no Hospital de S. Jose de Lisboa. Tal obra foi 
levada a público no ano de 1867. Para mais informações, ver: ANDRADE, António Alberto Banha de. 
Dicionário da História da Igreja em Portugal. Volume I, Lisboa: Editorial Resistência, 1980, p. 145-149.

87 As informações sobre este oratoriano também são bastante escassas. Porém, sabe-se que dentre as funções 
que Joaquim Dâmaso (1777-1833) desempenhou em vida contam-se o trabalho como clérigo e bibliotecário, 
além de sua atuação em instituições ligadas ao padre Teodoro de Almeida, como a Real Academia das Ciências 
de Lisboa. O padre Joaquim Dâmaso faleceu vítima de “cólera morbus”, em 14 de junho de 1833. Ver: 
SANTOS, C. T. Zulmira. op. cit., p. 40-41.

88 SANTOS, C. T. Zulmira. op. cit., p. 76.

89 Idem, p. 76-77.
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A necessidade de enaltecimento da memória e do legado filosófico deixado por 

Teodoro de Almeida, igualmente expressada no manuscrito, seria outro indício de que 

Joaquim Dâmaso foi o seu real autor.90 De fato, Dâmaso estava entre os antigos discípulos de 

Teodoro de Almeida, como pode-se apreender por meio de uma tese apresentada aos clérigos 

do oratório. O texto em questão, que aborda a “bella harmonia entre a mechanica celeste e 

terrestre”,91 de autoria de Joaquim Dâmaso, foi aprovado em sessão presidida por Teodoro de 

Almeida na casa principal da Congregação em Lisboa, em 1796.

Esta informação é importante, pois a dedicação que Teodoro de Almeida 

demonstrava ao ensinar sobre temas da Astronomia e de tantas outras matérias teria feito com 

que alguns de alunos manifestassem certa insatisfação diante do aparente esquecimento que o 

falecimento de seu mestre parecia receber. Chocava a tal grupo que Teodoro de Almeida não 

recebesse a atenção devidamente merecida por parte de algumas instituições a que 

anteriormente integrava. Apenas para destacar um bom exemplo, a Academia das Ciências de 

Lisboa, instituição que teve o oratoriano como um de seus sócios fundadores, dedicou-lhe um 

elogio póstumo somente em 1831, ou seja, vinte e sete anos após a data de sua morte. Tais 

situações seriam o principal elemento motivador para que Joaquim Dâmaso -  ou outro dos 

discípulos mais próximos, posto que, como já  destacamos, a biografia não está assinada -  

fosse levado ao trabalho de escrita “em sinal de gratidão”, visando fazer com que Teodoro de 

Almeida, um indivíduo que constava entre os “grandes e assinalados varões da Pátria”, fosse 

libertado de um estado “pior do que a morte: o esquecimento”, algo que “estes conturbados 

tempos em que vivemos” trazia.92

Para além de anti-textos ou outras possibilidades interpretativas, o manuscrito 

biográfico é igualmente importante pois fornece um caminho para a abordagem da trajetória 

do padre Teodoro de Almeida. Temos em suas páginas o percurso de vida do oratoriano 

narrado através de três momentos ou de pilares principais, a saber:

90 SANTOS, C. T. Zulmira. op. cit., p. 88.

91 DAMASO, Joaquim. Conclusões da mechanica celeste, e terrestre: offerecidas ao senhor D. Fernando de 
Lima, sendo presidente o P. Theodoro dAlmeida, da Congregação do Oratorio; pelo defendente Joaquim 
Damaso da mesma Congregação. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1796, p. 01.

92 Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 82-83.
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[. ..] o tempo de infância, juventude e início da atividade de professor, autor e
diretor espiritual em Lisboa, na esfera da corte, entre 1722, ano de nascimento, e
1760, ano do forçado afastamento para o Porto; o tempo de exílio, entre 1760 e 
1778, ainda que a primeira parte, entre 1760 e 1768, decorra no Porto e só a 
segunda entre 1768 e 1778 se processe verdadeiramente fora do país, no início 
na agitada e dolorosa viagem ao sul da França e, alguns meses depois, na estadia 
quase sempre em Bayonne, mas também esporadicamente em Annecy; o tempo 
de regresso, entre 1778 e 1804, ano da morte, já no reinado de D. Maria e depois 
sob a regência do futuro D. João VI.93

Visando a perspectiva de matriz contextualista, os pilares sugeridos pelo texto 

biográfico serão adotados na composição deste trabalho. Assim, as discussões que seguem 

serão iniciadas pelo tratamento daquilo o que tanta o biógrafo quanto boa parte da 

historiografia especializada caracterizaram como o primeiro momento da trajetória do clérigo 

oratoriano, isto é, sua atuação nos nascentes quadros das Luzes Portuguesas.

A longeva vida de Teodoro de Almeida, de fato, confunde-se com algumas das

principais iniciativas que marcam tal período da história de Portugal. Ainda que abordar o

conteúdo de suas obras sem dar atenção à dinâmica de propagação dos ideais ilustrados seja 

uma perspectiva possível, presumir tal trajetória como um elemento que não sofreu 

influências advindas da realidade que a cercava seria uma postura bastante empobrecedora em 

uma análise que pretende-se historiográfica.

Os diferentes caminhos adotados pelo clérigo no decorrer de quase um século serão, 

portanto, aqui abordados em conformidade com os contextos intelectuais e sociais com os 

quais ele foi confrontado. Comecemos por seus primeiros anos no reino português. Teodoro 

de Almeida nasceu na cidade de Lisboa, no dia 7 de janeiro de 1722. Dia de São Teodoro, a 

quem deve o nome. As informações sobre sua primeira infância são escassas, sabendo-se por 

fontes como a referida biografia que ele foi o terceiro filho de uma família detentora de 

poucas posses. Ainda em tenra idade, o jovem teve oportunidade de iniciar seus estudos, algo 

notável uma vez que estamos falando sobre um indivíduo não oriundo das classes abastadas. 

Tal fato ocorreu uma vez que costumava acompanhar o pai, o Sr. Ivo Francisco de Almeida, 

na regular assistência prestada pelos clérigos da Congregação do Oratório de Lisboa.

Antes de nos aprofundarmos um pouco mais sobre estes primeiros passos da 

trajetória de Teodoro de Almeida, cabem algumas considerações sobre a importância da 

ordem que o clérigo integrou. Pautada em princípios caritativos, a Congregação do Oratório

93 SANTOS, C. T. Zulmira. op. cit., p. 96.
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foi fundada por Felipe Neri (1515-1595) em Roma, no ano de 1565. O sucesso inicialmente 

obtido na Itália tornou possível que os membros da referida ordem religiosa disseminassem 

suas congêneres por toda a Europa, de modo a alcançar os territórios portugueses em meados 

do século XVII. Promovida pelo padre Bartolomeu de Quental (1627-1698), capelão- 

confessor da casa real durante o reinado de D. João IV (1640-1656), a ordem iniciou 

oficialmente suas ações em Portugal em 16 de julho de 1668. A partir desta data, as atividades 

da Congregação do Oratório foram constituídas tendo em vista as demandas da Coroa e de 

parte da sociedade lusitana. Os primeiros estatutos foram redigidos seguindo esta linha de 

raciocínio, mostrando que o principal objetivo dos clérigos oratorianos portugueses seria a 

difusão de uma nova forma de espiritualidade e de uma boa prática religiosa, assim como a 

assistência aos idosos, indigentes e doentes.94

A atuação dos oratorianos no campo do ensino, algo que originalmente não estava 

entre os planos de Bartolomeu de Quental, foi gradativamente tomando forma. Segundo Silva 

Dias, se por um lado tais clérigos possuíam um espírito conservador, inicialmente buscando 

formar um grupo de clérigos seculares sem a obrigatoriedade de prestar votos, por outro lado 

algumas das iniciativas tomadas ainda no primeiro momento de organização da ordem já 

mostravam a existência de indivíduos dispostos a questionar algumas das regras então 

estabelecidas. No âmbito das discussões filosóficas, por exemplo, mesmo que não fugissem à 

regra sendo também afeitos aos métodos escolásticos, os primeiros oratorianos mostravam-se 

receptivos às inovadoras correntes de pensamento em voga ao longo da modernidade. Deste 

modo, não era incomum encontrar oratorianos sujeitos que destacavam a importância do 

“cartesianismo na filosofia, do classicismo na arte, do jansenismo na religião e do criticismo 

em quase todos os âmbitos do conhecimento”.95

Sobre esta atuação pública dos primeiros oratorianos, Rómulo de Carvalho ponderou 

que tais religiosos pareciam visar a promoção de uma “inovadora atitude científica e 

pedagógica”, fato que poderia ser apreendido através das obras que publicavam e das aulas 

públicas que tiveram lugar em diferentes congêneres da ordem. Ainda que não se consiga 

datar com precisão quando tais iniciativas emergiram, as menções sobre realizações das aulas 

públicas de assistência da Congregação, as mesmas a que Teodoro de Almeida e seu pai

94 ISHAQ, Vivien Fialho da Silva. Catolicismo e Luzes: a Congregação do Oratório no mundo português, 
séculos XVI-XVIII. Universidade Federal Fluminense: Tese de Doutorado em História, 2004, p. 125.

95 SILVA DIAS, Sebastião José. Portugal e a Cultura Europeia (séculosXVI aXVIII). Porto: Editora Campo das 
Letras, 2006, p. 185.
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tiveram posterior acesso, aparecem nos documentos da ordem a partir da década de 1670. Por 

atrair certo público, as mesmas aulas levaram a um inevitável choque de interesses com a 

Companhia de Jesus, sobretudo, em função do papel hegemônico que a última então 

desempenhava. Como resultado de um primeiro momento de embate, as propostas e os 

métodos oriundos dos oratorianos acabaram relegados a um plano de menor importância 

quando comparadas às iniciativas promovidas entre os jesuítas no mesmo período.96

A primazia jesuítica em âmbitos como o ensino é algo observável em outros reinos 

europeus ao longo da modernidade. Contudo, desde o início da instalação da ordem em seus 

territórios, Portugal mostrou-se deveras receptivo à assimilação das teorias e dos métodos 

propostos pelos inacianos. É, portanto, natural presumir que atividades ou métodos adotados 

por outras ordens religiosas, como no caso dos oratorianos, fossem motivos para o surgimento 

de rivalidades ou situações de desconforto.

Para termos uma mera noção do grande papel desempenhado pelos jesuítas, Rómulo 

de Carvalho afirmou que evocar alguns dados como o número de escolas criadas pela 

Companhia tanto em Portugal quanto em seus territórios ultramarinos já  serviria com um bom 

ponto de partida. No antigo continente, por exemplo, dentre as várias instituições de ensino 

por eles administradas estavam o prestigioso Colégio das Artes, situado em Coimbra, o 

Colégio de Santo Antão, localizado em Lisboa, além das Universidades de Coimbra e de 

Évora. Nestes locais, os inacianos educaram uma sucessão de súditos portugueses, fazendo 

que por meio deles se mantivessem e fossem estabelecidas como práticas normativas muitas 

das teorias e doutrinas adotadas pela ordem. Para tal finalidade, foram redigidos uma série de 

compêndios e estatutos, materiais que manifestavam os principais ideais filosóficos 

professados por Aristóteles, por Tomás de Aquino (1225-1274) e pela segunda Escolástica 

Medieval. A exemplo das demais congregações religiosas do período moderno, tais teorias 

eram abordadas pelos estatutos jesuíticos uma vez que buscava-se destacar o saber filosófico 

até então produzido considerado em harmonia com as Sagradas Escrituras. Esses textos foram 

posteriormente reunidos e denominados como Curso Coninbricense (1592-1606), em clara 

referência aos Colégio Jesuíta de Coimbra, sendo ainda adotado não apenas nas escolas 

jesuíticas portuguesas, como em outras congêneres da ordem por toda a Europa.97

96 CARVALHO, Rómulo de. A física experimental em Portugal no século XVIII. Lisboa: Instituto de Educação e 
Língua Portuguesa, 1982, p, 51.

97 CARVALHO, Rómulo. op. cit, p. 32-35.
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Não temos a intenção de abordar em demasia a vasta história da Companhia de Jesus 

entre os portugueses. Pretende-se aqui somente destacar o aspecto que levou aos embates 

entre tal ordem religiosa e outros clérigos, como os oratorianos, a saber: a problemática em 

torno da adoção de teorias modernas. A historiografia corrente pertinente ao tema98 apontou, 

dentre outros pontos, os estatutos e documentos oficiais da Companhia de Jesus destacavam 

algumas regras que proibiam seus professores de afastarem-se de Aristóteles, bem como de 

introduzir novidades em suas aulas. Por mais exagerado que pareça falar sobre a existência de 

uma única pedagogia dos jesuítas em relação ao tratamento das novas teorias, posto que 

existiam entre os membros da ordem sujeitos oriundos de diversos locais e com orientações 

divergentes, tal ideia não é uma expressão vazia ou sem embasamento real.

Muitos dos colégios e universidades administrados pelos jesuítas, desde os seus 

primórdios, apresentavam traços comuns que lhes atribuíam uma verdadeira “fisionomia de 

linhagem facilmente reconhecível” . Esta padronização dos modos de ensino e do 

comportamento esperado entre os professores jesuítas teria igualmente funcionado como 

elemento que distinguiria a educação ofertada pelas escolas inacianas dos demais cursos 

dados por outras ordens religiosas. Tornar público que os métodos adotados pelos 

estabelecimentos de ensino da Companhia eram não apenas os mais adequados, mas 

superiores aos ofertados em outros locais, uma vez que estavam baseados em uma segura e 

verificável tradição filosófica, era, portanto, uma necessidade que a realidade colocou ao 

clérigos jesuítas. Necessidade essa expressada através de uma série de documentos e estatutos 

da ordem.99

As regras observadas em textos como Ratio Studiorum (1555), por exemplo, 

expressam tais interdições de maneira bastante clara. Uma vez estava definido desde as 

Regras do provincial que um dos ministérios mais importantes da Companhia era “ensinar ao 

próximo todas as disciplinas convenientes ao nosso Instituto, de modo a levá-lo ao

98 Da vasta bibliografia que trata sobre os estatutos da Companhia de Jesus, destacamos os seguintes títulos: 
CARVALHO, Rómulo de. História do Ensino em Portugal: desde a Fundação da nacionalidade até o fim do 
regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011; FRANCA, Leonel. O Método 
Pedagógico dos Jesuítas: o Ratio Studiorum. Rio de Janeiro: Editora Livraria Agir, 1952; MIRANDA, 
Margarida. Código pedagógico dos jesuítas: Ratio Studiorum da Companhia de Jesus. Campo Grande: Esfera do 
Caos, 2009; SERAFIM LEITE, S. I. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa/Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 1938; SERAFIM LEITE, S. I. Suma histórica da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: 
Junta de Investigações do Ultramar, 1965.

99 FRANCA, Leonel. O Método Pedagógico dos Jesuítas: o Ratio Studiorum. Rio de Janeiro: Editora Livraria 
Agir, 1952, p. 26-31.
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conhecimento e ao amor do Criador e Redentor”,100 na 6a Regra observam-se proibições em 

relação à introdução de novidades no ensino do conhecimento filosófico:

[. . .] Ainda em assuntos que não apresentem perigo algum para a fé e a piedade, 
ninguém introduza questões novas em matéria de certa importância, nem 
opiniões não abordadas por nenhum autor idôneo, sem consultar os superiores; 
nem ensine coisa alguma contra os princípios fundamentais dos doutores e o 
sentir comum das escolas. Sigam todos de preferência os mestres aprovados e as 
doutrinas que, pela experiência dos anos, são mais adotados nas escolas 
católicas.101

A Ratio Studiorum é um manual que apresenta 467 regras, as quais discorrem sobre 

temas que envolviam todos níveis de ensino aplicados nas instituições jesuíticas, “desde as 

Humanidades, as Ciências, a Filosofia e a Teologia”; bem como o modo pelo qual todos os 

professores e estudantes deveriam cumprir o plano de estudo que lhes era previsto.102 O 

programa de estudos era “essencialmente humanístico”, fato que justifica sua grande 

repercussão e a partilha dos posicionamentos expostos em tal programa, mesmo em escolas 

fora dos horizontes de atuação da Companhia de Jesus. A importância dada a temas como os 

idiomas, a literatura, a poesia, a história e a retórica, sem deixar de tocar de igual maneira em 

assuntos mais abstratos como a lógica, a matemática, a filosofia e as ciências naturais, foram 

essenciais para que o documento se firmasse como um dos modelos ideais para propostas 

educacionais voltadas ao desenvolvimento intelectual e moral. Combinar os estudos 

humanísticos com os estudos científicos, desde que assentados em domínios consonantes com 

as Sagradas Escrituras, seria o caminho para a formação de homens que soubessem não 

apenas contar e escrever, mas também refletir ou pensar como bons cristãos, “pois a formação 

ideal é a que possibilita o desenvolvimento das capacidades para o exercício da virtude”. 

Pretendia-se, portanto, uma formação harmônica, segundo a qual as disposições espirituais e 

as faculdades mentais dos estudantes fossem lapidadas ou florescessem de modo 

concomitante.103

100 RATIO atque Institutio STUDIORUM. Apud: FRANCA, Leonel. O método pedagógico dos jesuítas: o 
“Ratio Studiorum”. Rio de Janeiro: Editora Livraria Agir, 1952, p. 75.

101 RATIO atque Institutio STUDIORUM. op. cit., p. 145.

102 SILVA, Mariluze de Andrade e. A razão e a emoção: pressupostos e fundamentos da Lógica Positiva (Temas 
polêmicos da Lógica Aristotélica e da Lógica Positiva). Londrina: Editora Humanidade, 2004, p. 22-24.

103 MIRANDA, Margarida. Código pedagógico dos jesuítas: Ratio Studiorum da Companhia de Jesus. Campo 
Grande: Esfera do Caos, 2009, p. 39-41.
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Outros documentos, como o já  referido Curso Conimbricense, apresentavam posição 

semelhante sobra a questão do ensino de novas teorias, não admitindo inovações de qualquer 

espécie, mesmo que houvessem entre os jesuítas indivíduos insatisfeitos com tais proibições. 

Esta perspectiva pode ser ilustrada através de iniciativas movida por alguns professores 

jesuítas de Coimbra. Em 1712, era possível encontrar professores descontentes com as 

normativas impostas aos seus trabalhos. Neste contexto, um grupo de clérigos afeito aos 

métodos newtonianos teria chegado a propor que fosse levada ao poder régio uma demanda 

para que pudessem ser tratados outros temas em suas aulas, que ultrapassassem a estabelecida 

Filosofia Peripatética. Solicitavam-se, inicialmente, alterações para o Curso de Filosofia do 

Colégio das Artes, com a finalidade de ampliar assuntos relativos ao estudo do mundo físico. 

Com a aceitação deste projeto inicial, pensava-se também em futuras revisões e ampliações 

dos estatutos da Universidade de Coimbra.104

Tais demandas foram amplamente desencorajadas. Fato que parece ter ocorrido em 

função de solicitações e intervenções feitas pelos reitores da Universidade e do Colégio das 

Artes de Coimbra. O caso de intervenção mais famoso encontra-se no edital de 07 de maio de 

1746, levado a público pelo então reitor do Colégio das Artes, o jesuíta José Veloso. O 

documento proibia expressamente a adoção de novas teorias. Assim, temos que nos exames 

ou nas lições, públicas ou particulares, que fossem ministradas pelos professores do Colégio:

[. ..] Se não ensine defesas ou opiniões novas, pouco recebidas ou inúteis para o 
estudo das Ciências Sociais, como as de Renato Descartes, Gassendo, Newton e 
outros, e nomeadamente qualquer Ciência que defenda os átomos de Epicuro, ou 
negue as realidades dos acidentes eucarísticos ou quaisquer conclusões opostas 
ao sistema de Aristóteles, o qual nestas escolas se deve seguir, como 
repetidamente se recomenda nos estatutos deste Colégio das Artes.105

As formas de proibição observadas em diferentes compêndios e estatutos da 

Companhia de Jesus são interessantes para o estudo das transformações da cultura científica e 

filosófica portuguesa. Apesar desses textos terem sido listados entre os argumentos que 

fundamentaram a ideia de culpabilidade dos jesuítas no que se referia ao pretenso atraso do 

âmbito do ensino, uma forma de interdito como a fixada no Colégio das Artes nos permite

104 MARTINS, Décio Ruivo. O florescimento dos novos paradigmas científicos no Iluminismo português. In:
Anais da Universidade de Évora, 2005, p. 143-145.

105 VELOSO, José. Edital de 7 de Maio de 1746, Colégio das Artes de Coimbra. Apud: CARVALHO, Rómulo 
de. op. cit., p. 36.
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supor que a sua utilização se justificou uma vez que os temas modernos deveriam circular 

mesmo entre os muros das instituições de ensino jesuíticas. Sobre esta questão, Laerte Ramos 

de Carvalho afirmou que documentos como os alvarás, os estatutos e os compêndios 

jesuíticos foram amplamente examinados pela historiografia e, “como se não houvesse um 

outro caminho”, foram propostas interpretações binárias. Muitos trabalhos abordaram o 

problema tendo como base apenas “o jesuitismo e o antijesuitismo”. Sob tal ótica, os jesuítas 

passaram a representar o que havia de mais “atrasado e anti-moderno”, enquanto seus 

opositores ilustravam a mais “autêntica antecipação das aspirações modernas”. Discordando 

destas práticas de leitura e de interpretação, Laerte Ramos de Carvalho afirmou que presumir 

e defender que os jesuítas não possuíam conhecimento acerca das teorias modernas constitui 

“um dos mais graves impedimentos para a justa compreensão de um dos momentos mais 

lúcidos da história intelectual lusitana”.106

De fato, existiram na Companhia de Jesus clérigos que se apropriaram do 

pensamento de René Descartes e Issac Newton. Conforme Marília de Azambuja Ribeiro e 

Arthur Feitosa de Bulhões, desde as primeiras décadas do século XVIII, é possível verificar a 

atuação de padre jesuítas escrevendo sobre temas como a natureza da luz influenciados pelas 

ideias dos referidos filósofos modernos. Este era o caso do padre Francisco Antonio, professor 

em Braga, que fazia uso da teoria cartesiana da matéria e da luz, contida nos Principia, para 

compor suas obras. Semelhante posição foi adotada pelo padre António Cordeiro (1641

1722), professor dos Colégios de Coimbra, Braga, Porto e Lisboa. Em seu Cursus 

philosophicus conimbricensis, de 1714, o clérigo apresentou “a teoria corpuscular da matéria, 

de matriz newtoniana”, afirmando que “a luz, ao invés de ser uma qualidade, consistia em 

pequeníssimas partículas ígneas lançadas do fogo ou do sol ou de um grande astro aceso.”107

Outros nomes que defenderam proposições newtonianas e cartesianas em aulas da 

Companhia de Jesus podem ser destacados. Porém, nos deteremos em um exemplo bastante 

explorado pela historiografia: o padre Inácio Monteiro (1724-1812). Professor no Colégio das 

Artes, Inácio Monteiro escreveu e publicou textos como o Compendio dos Elementos da 

Matemática (1754-1756), obra voltada ao entendimento de alguns pontos da Filosofia

106 CARVALHO, Laerte Ramos de. A s reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: Edusp; Edição 
Saraiva, 1978, p. 57.

107 RIBEIRO, Marília de Azambuja; BULHÕES, Arthur Feitosa de. Os colégios jesuítas de Portugal e a 
Revolução Científica: Inácio Monteiro e a recepção das novas teorias da luz em Portugal. In: Revista História 
Unisinos, Vol. 18, Janeiro/Abril, 2014, p. 33.
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Moderna. Segundo Carlos Maduro, Monteiro procurava realizar em suas obras uma exposição 

“resumida e didática não apenas das teorias aristotélicas e escolásticas aceitas pela 

Companhia de Jesus, como também dos métodos modernos das filosofias cartesianas e 

newtonianas”.108

Tal fato torna a obra de Inácio Monteiro um ponto interessante para o estudo de uma 

especificidade do contexto português setecentista, a saber: “a recepção simultânea das teorias 

de Descartes e Newton e o estabelecimento de um novo debate contrapondo as duas”.109 

Monteiro tomou partido das proposições cartesianas, aproximando-se, assim, do que era 

defendido por outros clérigos de sua instituição. Presumindo a falsidade da teoria newtoniana, 

o posicionamento dos jesuítas portugueses resultou em algo diverso do que poderia se 

observar na maioria dos círculos europeus, nos quais Newton foi progressivamente mais 

aceito. Conforme Ribeiro e Bulhões, tal quadro atesta que, embora concluída em 1754, obras 

como o Compendio dos Elementos da Matemática não levavam em conta toda a teoria 

newtoniana, posto que uma resposta e uma refutação à teoria da luz de Descartes já  havia sido 

apresentada por Newton. Além disso, com o exame de algumas obras jesuíticas do período, 

também é possível atestar que, ainda que de modo incompleto ou equivocado, os professores 

da Companhia “procuraram sim apresentar as teorias dos modernos”. Sendo assim, é possível 

relativizar a “historiografia que considera o “conservadorismo intelectual” como uma opção 

feita pelos professores jesuítas em Portugal no decorrer do século XVIII”, de modo que boa 

parte das teses de imputação de responsabilidade à Companhia pelo suposto “atraso” do reino 

tornam-se absurdas.110

Ao relativizar a questão, podemos então apenas afirmar que, de maneira geral, os 

jesuítas portugueses procuravam respeitar as interdições impostas aos membros da ordem. 

Conforme Luiz Carlos Villalta, apesar da atuação de alguns membros que tomaram 

consciência e até mesmo partido favorável em relação à necessidade da divulgação das teorias 

modernas, nos colégios da ordem prevaleceu, por um longo tempo, uma situação pouco 

favorável em relação às ciências exatas ou naturais. Tais matérias, abordadas em cursos onde 

davam-se notícias sobre os assuntos relacionados à Filosofia, à Matemática, à Lógica, à 

Aritmética, à Geometria, à Física, dentre outros, eram preferencialmente tomadas segundo um

108 MADURO, Carlos. Padre Inácio Monteiro: entre a ruptura e a continuidade. In: Revista de Estudos de 
Cultura. Sergipe, vol. 06, 2016, p. 38-39.

109 RIBEIRO, Marília de Azambuja; BULHÕES, Arthur Feitosa de. op.cit, p. 33.

110 Idem p. 34.
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“plano programático” onde a obra de Aristóteles ou de Tomás de Aquino confundia-se com as 

tópicas em questão, constituindo as bases da “árvore dos saberes, a fonte de todas as formas 

de conhecimento, da ciência e das artes em geral, dominando o ensino nas escolas e 

universidades”.111

Os mecanismos controladores, que impediam oposição às doutrinas ou aos 

ensinamentos, fez com que tal situação perdurasse. É somente durante a segunda metade do 

século XVIII que se situa uma iniciativa mais contundente de refutação métodos peripatéticos 

ligados à Escolástica, pautada, segundo Rómulo de Carvalho, em um ideal de “valorização de 

um novo paradigma científico e filosófico”.112

A cultura portuguesa parecia entrar em uma nova fase, marcada por uma maior 

receptividade e tolerância frente a alguns padrões alheios aos modelos escolásticos. De acordo 

com Ana Cristina Araújo, a constante circulação de concepções filosóficas advindas de outros 

locais da Europa, assim como a profusão de nomes como Galileu, Newton, Descartes ou 

Leibniz na cena pública, apenas para destacar alguns filósofos que tiveram presença no 

princípio de tais discussões, despertou uma grande curiosidade entre os lusitanos, fato que 

acabou por transformar alguns dos mais complexos sistemas criados por tais indivíduos em 

objetos de “livre e recreativa divulgação”.113

Como vimos, a obra newtoniana já  circulava entre os jesuítas e era objeto de 

discussão no ambiente intelectual português. A crítica promovida entre os referidos clérigos, 

contudo, não foi único modo segundo o qual a obra newtoniana ganhou publicidade. Por meio 

de outras obras publicadas no período, mais afeitas às inovações do filósofo inglês, ou através 

das reuniões promovidas sobre o tema por fidalgos, como o Conde de Ericeira, temos 

declarações em defesa de que os métodos de exposição e de demonstrações de teorias, muitos 

destes advindos dos “famosos Roberto Boyle e Isaac Newton”, deveriam ser publicamente 

utilizados uma vez que “facilitavam o rápido entendimento de matérias vastas e
' • 33 114inacessíveis .

111 VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do Livro no Mundo Luso-Brasileiro sob as Luzes: Reformas, Censura e 
Contestações. Belo Horiazonte: Editora Fino Traço, 2015, p. 46-47.

112 CARVALHO, Rómulo de. História do Ensino em Portugal: desde a Fundação da nacionalidade até o fim do 
regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 406.

113 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p. 40.

114 Idem., p. 40.
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Gradualmente, as novas teorias e suas proposições sobre os modos mais adequados 

para o tratamento dos objetos do conhecimento se difundiam entre os portugueses. Para Jean 

Luiz Neves de Abreu, pode-se afirmar que aquilo o que atualmente designamos como 

“ciência moderna” se constituiu no ambiente intelectual português setecentista, por um lado, 

“a partir da crítica ao ensino livresco” praticado, em geral, entre os membros da Companhia 

de Jesus, e, por outro, pela crença na superioridade de novos elementos, dentre os quais 

destacavam-se o saber técnico, a matematização e a experimentação. Deste modo, a 

concepção moderna de Filosofia compartilhada pelos portugueses desde os primeiros anos do 

Setecentos aproximava-se daquilo que era praticado no restante da Europa. Influenciados 

pelas reflexões advindas de ramos como o experimentalismo e a linguagem matemática, 

muitos fidalgos e clérigos agiram de forma a valorizar outros caminhos para a aquisição do 

conhecimento, opondo-se a ideias como o argumento da autoridade, elemento que ainda 

justificava a produção de inúmeros estudos. Os autoproclamados “filósofos naturais” 

advogavam, portanto, em favor de um movimento de valorização dos novos conhecimentos 

científicos e filosóficos, no interior de um complexo movimento marcado pela rejeição e pela 

refutação de teorias que passaram a ser interpretadas como elementos inadequados ou 

simplesmente ultrapassados.115

Na senda deste movimento, a partir da década de 1740, uma variada sucessão de 

publicações voltadas a esta recreativa divulgação das novas concepções de Filosofia foi dada 

ao público leitor português. Em uma rápida cadência surgiram algumas das obras mais 

notáveis do período, como os Apontamentos para a Educação de um menino nobre (1734), de 

Martinho de Mendonça Pina e Proença (1693-1743), a Teórica Verdadeira das Marés, 

Conforme a Filosofia do Incomparável Cavalheiro Isaac Newton (1737), do médico Jacob de 

Castro Sarmento (1691-1762), a Lógica Racional Geométrica e Analítica (1744), do 

engenheiro Manuel de Azevedo Fortes (1660-1748), além do Verdadeiro Método de Estudar 

(1746), de Luiz António Verney (1713-1792), este último talvez o mais famoso texto 

propositor de uma crítica reformadora.

Vejamos alguns aspectos de tais obras. Os Apontamentos para a educação de um 

menino nobre, figura como uma das primeiras obras portuguesas do período que abordaram o 

papel das teorias modernas no campo da educação. Conforme Thais Nivia de Lima Fonseca, o

115 ABREU, Jean Luiz Neves. Ilustração, experimentalismo e mecanicismo: aspectos das transformações do 
saber médico em Portugal no século XVIII. In: Revista Topoi, v. 8, n. 15, jul-dez. 2007, p. 86-89.
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texto destaca-se por divulgar em Portugal o pensamento de Locke, de Fénelon e de Charles 

Rollin (1651-1741). Pautado em tais teorias, Martinho de Mendonça Pina e Proença volta-se 

ao estudo da “educação preceptoral, de caráter privado, destinada a modelar a nobreza 

conforme princípios morais formadores do homem virtuoso”.116

Ciente de que tocava em um espinhoso assunto, posto que a questão da educação em 

Portugal possuía condutores já  bem estabelecidos, Pina e Proença sabia que apareceriam 

determinados sujeitos zelosos que, pelo bem maior, defenderiam que sua obra deveria 

concentrar-se “mais ao aproveitamento espiritual, que às conveniências temporais, seguindo 

antes os conselhos do Evangelho, que as máximas da Filosofia” .117

Contudo, preocupado com a soberbia, a vaidade e a insolência que acreditava crescer 

entre a nobreza de seu tempo, o autor afirma que não poderia deixar de falar a respeito das 

ideias advindas do estrangeiro, posto que as considerava mais adequadas para criação de 

cidadãos dotados de uma forma de comportamento civilizado e cosmopolita.

Devido à falta de escolas específicas que guiassem a educação dos meninos nobres 

tais formulações pedagógicas, o autor escreveu uma obra em que classifica a educação dos 

nobres em quatro planos principais: o primeiro dedicado à educação física, com intenção de 

“garantir a necessária robustez e perfeita disposição para defesa militar do reino”; o segundo 

destinado à educação moral dos jovens fidalgos, onde parte-se da valorização de 

comportamentos como “a magnanimidade, a prudência, a justiça e um ideal de contenção e 

moderação das paixões”; o terceiro plano voltado à educação intelectual; e por fim, o quarto 

plano, onde o autor propõe um modelo de educação utilitária e pragmática, por meio da recusa 

de métodos de ensino que defendiam a “mera acumulação erudita de conhecimentos”.118

Por sua vez, a Teórica Verdadeira das Marés e a Lógica Racional Geométrica e 

Analítica são obras que ilustram os modos de recepção de outros domínios do conhecimento 

científico e filosófico. Dedicada à vulgarização de uma das mais famosas teses newtonianas: 

“o porque e o como das marés”, o primeiro texto busca destacar algumas vantagens que a 

adoção da filosofia experimental poderia legar ao reino português. Seu autor, o médico Jacob

116 FONSECA, Thais Nivia de Lima. Letras, ofícios e bons costumes: civilidade, ordem e sociabilidade na 
América Portuguesa. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2009, p. 24-25.

117 GOMES, Joaquim Ferreira. Martinho de Mendonça e a sua Obra Pedagógica, Com a Edição Crítica dos 
Apontamentos para a Educação de Hum Menino Nobre (1734). Coimbra: Universidade de Coimbra/Instituto de 
Estudos Filosóficos, 1964, p. 164-165.

118 SANTOS, Mariângela Dias. Práticas escolares de civilização e a educação dos povos da Colônia Portuguesa 
e seus Domínio. In: Revista Interfaces Científicas, v.3, n. 2, Fev. 2015, p. 139.
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de Castro e Sarmento, por diversas ocasiões tentou divulgar o método experimental entre os 

portugueses. Consultas advindas de figuras como o Conde de Ericeira (1622-1740) ou suas 

próprias tentativas de oferecimento equipamentos e de um plano para a criação de um Jardim 

Botânico na Universidade de Coimbra servem para ilustrar tal fato. A Teórica Verdadeira das 

Marés é, portanto, parte destas iniciativas. A escolha da obra newtoniana para tal finalidade 

também não ocorreu em função do acaso. Admirador do “incomparável cavaleiro”, Castro e 

Sarmento sabia que divulgar uma tese que tratava de assuntos marítimo, elemento de grande 

interesse entre os lusitanos, poderia ser algo frutífero para seus objetivos.119

Assim, ainda na apresentação da obra, destaca-se que a filosofia experimental e 

demonstrativa, de matriz newtoniana:

[..] armada da verdade e força geométrica, tem entrado, senhor, por toda a 
Europa, menos Portugal e Espanha, sem encontrar a menor resistência, e como a 
preocupação com que os nossos portugueses retêm geralmente as ideias de 
Aristóteles, e alguns as de Descartes, são um gravíssimo impedimento para se 

difundir esta grande luz nesse reino.120

Proclamando “a perenidade dos princípios em que se assentava a nova física 

experimental de suporte matemático”,121 a Teórica Verdadeira das Marés é vista como o 

grande triunfo de Castro e Sarmento. Considerando o fracasso que o médico obteve em

projetos anteriores, como os que visavam fomentar relações entre a Academia Real de

História Portuguesa e a Royal Society o f London, além de outras tentativas de divulgação das 

teorias de Francis Bacon, as discussões que foi capaz de gerar através da divulgação da teoria 

newtoniana foram certamente mais notáveis.

O engenheiro Manuel de Azevedo Fortes e sua Lógica Racional Geométrica e 

Analítica também merecem louros pelo papel desempenhado na divulgação das teorias 

modernas no ambiente intelectual português da primeira metade do século XVIII. Partindo de 

concepções lógico-matemáticas desenvolvidas sob influência de Locke e de Port-Royal, 

Azevedo Fortes apontou o método escolástico aplicado pelas escolas oficiais como

119 MOREIRA, I. C; NASCIMENTO, C.A; OLIVEIRA, L.R. “Theorica Verdadeira das M arés”: O primeiro 
texto newtoniano em português. In: Revista de Ensino de Física. UFRJ: Instituto de Física, Vol. 9, n° 01, 1987, 
p. 56-58.

120 CASTRO SARMENTO, Jacob. Dedicatória. Apud, I. MOREIRA, I. C; NASCIMENTO, C.A; OLIVEIRA, 
L.R. op. cit., p. 61.

121 CALAFATE, Pedro. op. cit., p. 11-12.
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responsável por um estado de “extrema defasagem” em que se encontrava o aprendizado da 

Lógica entre os portugueses. Uma vez que o conhecimento lógico produzido em tais termos 

“não possuía proveito algum”, o engenheiro buscou apresentar ao público aquilo o que 

considerava “a verdadeira Lógica”, ou seja, os métodos modernos. Conforme Dulcyene Maria 

Ribeiro, o conhecimento lógico ensinado nas congêneres jesuíticas, no entender de Azevedo 

Fortes, resultava em “uma série de questões inúteis”, que não conseguiam transpor problemas 

de caráter metafísico. Questionando a validade de tais discussão para a formação de sujeitos 

úteis à nação, em outras palavras, para a formação dos futuros engenheiros e militares, a 

Lógica Racional Geométrica e Analítica ressaltava os benefícios práticos que a adoção das 

teorias modernas trariam ao reino de Portugal.122

Percebe-se com a pequena exposição dos temas trabalhados em tais textos que uma 

boa gama de autores procurou promover as novas concepções filosóficas no ambiente 

intelectual português setecentista. Neste grupo, existe ainda uma obra que recebeu maior 

destaque em razão das polêmicas considerações que seu idealizador apresentava. Nos 

referimos ao famoso Verdadeiro Método de Estudar para ser útil à República, e à Igreja: 

proporcionado ao estilo, e necessidade de Portugal, de Luis António Verney.

Publicado em 1746, o texto recebeu grande tamanha, tanto nos anos que seguem sua 

publicação quanto por parte da historiografia corrente. Isso ocorreu em razão das críticas 

veementes que Luis António Verney destinou ao ensino e a prática de determinadas 

disciplinas conduzidas pelas principais escolas oficiais portuguesas. Sobre o estado das 

ciências em seu país, escreveu o autor que, “ sinceramente”, não sabia “se as escolas de 

Filosofia deste Reino, têm pior método, que as escolas baixas”, porém, poderia afirmar com 

segurança que em Portugal os estudantes desconheciam “de que cor seja isto a que chamam 

de Filosofia” . Tal vocábulo, entendido por ciência no período em que o Verdadeiro Método 

de Estudar foi produzido, ou com rigor gramático, “amor da ciência”, era, para o autor, 

“vocábulo bem grego”123 para a maioria dos portugueses, ou seja, uma palavra de que tinham 

notícias sem o pleno entendimento do que se tratava.

122 RIBEIRO, Dulcyene Maria. A Obra “Lógica Racional, Geométrica e Analítica” (1744) de Manoel de 
Azevedo Fortes (1660-1749): um estudo das possíveis contribuições para o desenvolvimento educacional luso- 
brasileiro. Departamento de Matemática da Universidade Estadual Paulista: Dissertação de Mestrado, 2003, p. 
50-51.

123 VERNEY, Luis António. Verdadeiro Método de Estudar. Ed. António Salgado Junior, tomo. I, Lisboa: Sá da 
Costa, 1950, p. 277.
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A situação em que se encontravam o estado das ciências no ambiente intelectual 

português setecentista seria resultado da prolongada adoção da filosofia aristotélica e dos 

métodos escolásticos. Sendo assim, os culpados não poderiam ser outros senão os membros 

da Companhia de Jesus. Conforme Luís Cabral de Moncada, as formas retrógradas com que 

jesuítas conduziam o ensino português, revestidas por aspectos como um “grande sentimento 

religioso, dominado pelo fanatismo da Inquisição dum clero boçal e pouco instruído”,124 

funcionavam, os olhos de Verney, com verdadeiros entraves ao progresso da cultura científica 

e filosófica portuguesa.

De fato, variadas cartas que compõem o Verdadeiro Método de Estudar125 apontam 

para a urgente necessidade da promoção de reformas abrangentes em todos os níveis 

escolares. Dos estudos Menores, constituídos pelas primeiras letras e por níveis secundários, 

até os estudos Maiores, ofertados em nível universitário, para o autor, nada parecia ter 

escapado ao estado de defasagem imposto pelos antigos métodos.126

Influenciado pelo ambiente intelectual italiano, para o qual se transferiu no ano de 

1736, Verney fundamentou as críticas e as soluções que apresentava em teorias modernas 

como o racionalismo de John Locke, a pedagogia e a moral de Fénelon e de Charles Rollin, 

além de concepções puramente experimentalistas manifestadas na obra newtoniana e pelo 

médico holandês Herman Boerhaave (1668-1738). Para que a cultura científica e filosófica 

portuguesa pudesse se desenvolver de fato, o Verdadeiro Método de Estudar apontava como 

indispensável que os modelos de Filosofia Moderna e a prática experimental fossem 

amplamente aceitos, tanto nas escolas oficiais quanto entre os círculos letrados.127

Nas primeiras edições da obra, provocativamente acompanhadas de uma carta 

dedicatória endereçada “Aos Reverendíssimos PADRES MESTRES da Venerável Religião da

124 MONCADA, Luís Cabral de. Um Iluminista Português do Século XVIII: Luís António Verney. São Paulo: 
Saraiva, 1941, p. 45.

125 O Verdadeiro Método de Estudar apresenta a seguinte estrutura: Carta I -  Gramática e ortografia da língua 
portuguesa; Carta II -  Gramática Latina; Carta III -  Latinidade; Carta IV -  Grego e hebraico (e línguas 
modernas); Carta V -  Retórica; Carta VI -  Continua o estudo da Retórica; Carta VII -  Poética; Carta VIII -  
Filosofia Lógica; Carta IX -  Metafísica; Carta X -  Física; Carta XI -  Ética; Carta XII -  Medicina; Carta XIII -  
Jurisprudência; Carta XIV -  Teologia; Carta XV -  Direito Canônico; Carta XVI -  Regulamentação geral dos 
estudos.

126 BOTO, Carlota. Instrução pública e projeto civilizador: o século XVIII com intérprete da ciência, da 
infância e da escola. São Paulo: Editora Unesp, 2017, p. 102-113.

127 ARRIAGA, José de. A Filosofia Portuguesa (1720-1820) História da Revolução Portuguesa de 1820. 
Lisboa: Guimarães Editores, 1980, p. 31.
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Companhia de Jesus no Reino e Domínio de Portugal”,128 Verney deixava clara sua posição 

quanto à ausência da prática experimental no campo dos estudos, bem como sobre a relutância 

de alguns clérigos no que se refere à adoção de novas teorias:

[. . .] Se V. P. ouvisse de um homem que, sem ter ido à Índia, ou ter lido muito 
ou conversado muito com os que lá foram e examinaram o caso bem, dissesse 
mil coisas das Índia, e isso com tal confiança que, sendo contrariado 
constantemente pelos que lá foram e consideraram bem aquela península, ainda 
assim persistiria na sua opinião, cuido bem que não deixava de se rir. Pois 
também eu me rio muito dos que, sem irem ao país da Física, falam e decidem  
sobre as suas partes; e faço tanto caso deles quanto V. P. faria daquele 

histórico.129

Sobre o panorama das ciências em Portugal, Verney criticava os sucessivos estatutos 

que mantinham disciplinas como a Física reféns da mera dedução ou do silogismo. Em outros 

reinos, aponta o autor, os filósofos peripatéticos haviam se tornado objeto de escárnio, por 

atribuírem demasiado valor à “arte silogística” e por suas tentativas em persuadir aos demais:

[..] de que ninguém é capaz, sem os ensinamentos de Aristóteles, de raciocinar 
com segurança ou de construir silogismos corretos. Com efeito, em primeiro 
lugar, Aristóteles não inventou «a arte silogística» com base numa arte, mas foi 
em virtude da lógica natural que se apercebeu de quando os seres humanos 
raciocinam ou não convenientemente, estabelecendo por isso como regras as 
suas reflexões.130

Como na passagem acima destacada, o texto funciona de modo a criticar os filósofos 

adeptos dos antigos métodos por manterem seu foco em questões essencialmente 

especulativas, onde não haveria lugar para noções vinculadas ao experimentalismo. 

Apostando na superioridade dos novos métodos, o Verdadeiro Método de Estudar foi 

redigido com fins de destacar que todas as formas de conhecimento tornavam-se simples à luz 

da Filosofia Moderna, de modo que a adoção de novos sistemas deveria ser algo prioritário 

para os organizadores das escolas oficiais.

128 CARVALHO JUNIOR, Eduardo Teixeira. O método em Verney e o Iluminismo em Portugal. Universidade 
Federal Paraná: Tese de Doutorado em História, 2015, p. 58.

129 VERNEY, Luis António. op. cit p. 176.

130 Idem, p. 370.
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O movimento reformador do ensino proposto em textos como o Verdadeiro Método 

de Estudar estendeu-se por boa parte das congregações religiosas portuguesas, sobretudo, a 

partir da década de 1750. Em um levantamento a respeito da atuação das diferentes 

congregações no período posterior às Reformas do Ensino, Tereza da Fonseca Rosa ponderou 

que, mesmo após a implementação de iniciativas que visavam a centralização régia, como a 

expulsão da Companhia de Jesus dos territórios portugueses (1759), diversas ordens tiveram 

um papel preponderante no processo divulgação da Filosofia Moderna. Das trinta e quatro 

ordens ou congregações que educavam os súditos portugueses a respeito de tal assunto, a 

Ordem de São Francisco apresenta a maior percentagem de alunos fora das escolas oficiais, 

atendendo cerca de 60% do público. Seguindo, temos a Congregação do Oratório, responsável 

pelo ensino de 20% dos estudantes interessados nas novas ciências. Por fim, temos ainda a 

atuação de congregações como os Capuchos e os Dominicanos, que, em conjunto, educavam 

um total de 10% de alunos.131

Para além da utilidade que mostravam no que se refere aos possíveis embates de 

interesse com a Companhia de Jesus, a Filosofia Moderna e seus domínios possuíam uma 

particularidade que atraía alguns religiosos do período: figuravam como meios adequados 

para a conciliação entre o conhecimento filosófico de seu tempo e os dogmas milenares 

defendidos pelos católicos. Segundo Silva Dias, ainda que fossem defensores dos benefícios 

que o experimentalismo e a matematização de alguns campos poderiam legar à sociedade 

portuguesa, abdicar da tradição religiosa não estava entre os planos dos membros das 

principais congregações religiosas. Uma trilha de saída para este problema, proposta nos 

planos de estudo de Luis António Verney e adotada por boa parte das ordens religiosas, foi a 

adoção de posturas pautadas pelo “ecletismo filosófico”, ou seja, a defesa da aceitação de 

alguns princípios da Filosofia Moderna em conformidade com a manutenção da tradição 

cultural e religiosa portuguesa.132

Este foi o caso da Congregação do Oratório. Embora reivindicassem a alcunha de 

defensores das teorias modernas, longe de apresentar projetos de ruptura, os teóricos 

oratorianos se concentraram em propor uma série de ajustes metodológicos, que visavam 

adaptar às inovações científicas em voga à tradição cultural portuguesa e às Sagradas

131 ROSA, Tereza da Fonseca. O Iluminismo e a expulsão dos jesuítas do Império Português; as reformas 
pombalinas e o plano dos estudos menores. In: Revista História Regional, vol. 19, 2014, p. 361-383.

132 SILVA DIAS, José Sebastião da. O ecletismo em Portugal no século XVIII. Gênese e destino de uma atitude 
filosófica. In: Revista Portuguesa de Pedagogia, ano VI, 1972, p. 03-22.
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Escrituras. Tal proposta parece ter agradado a Coroa, de modo que durante o reinado de D. 

João V, assim como os jesuítas, os membros da Congregação passaram a desfrutar da 

proteção régia, fato crucial para um expressivo desenvolvimento das atividades da ordem.

Do ponto de vista cultural, conta-se entre os benefícios uma série de concessões 

como a validação dos exames feitos em Latim na casa mãe da Congregação em Lisboa para a 

matrícula nas universidades lusitanas, fato notável uma vez que o modo de comprovação 

anteriormente aceito encontrava-se sob controle da Companhia de Jesus. Outro ponto que 

demonstra a elevação da importância da Congregação do Oratório está na posição ocupada 

pelo padre Francisco Pedroso como confessor do monarca e de sua família, escolhido para o 

cargo após a morte do jesuíta que os assistia. Do ponto de vista material, destaca-se a doação 

da quinta de Nossa Senhora das Necessidades, transformada em Casa ou Hospício das 

Necessidades, equipada com uma rica biblioteca de cerca de 30.000 volumes e com um 

completo Gabinete de Física.133 Obrigados pelo instrumento das concessões régias, os clérigos 

da Congregação passaram ainda a ensinar os dogmas do catolicismo e as primeiras letras aos 

habitantes das redondezas de suas congêneres. Para além destas matérias, foram 

disponibilizadas aulas sobre Gramática, Retórica e Filosofia, este último domínio do 

conhecimento abordado com o objetivo dar maior publicidade aos métodos então adotados 

pelos oratorianos.134

É, portanto, neste cenário propício ao surgimento de iniciativas que visavam uma 

nova perspectiva sobre os domínios da Filosofia e do ensino que Teodoro de Almeida teve 

oportunidade de principiar seu caminho no mundo das letras. Sobre este primeiro momento, o 

manuscrito biográfico descreve o jovem Teodoro de Almeida como um indivíduo com 

aptidão precoce para o campo dos estudos. Com ares romanceados, o biógrafo o apresenta 

como uma criança detentora de uma grande capacidade de concentração, um indivíduo capaz

133 O termo “gabinete de física” no contexto setecentista não possui a conotação que atualmente lhe atribuímos, 
relacionada a locais como os laboratórios de física, por exemplo. Este termo era empregado no século XVIII para 
fazer referência a uma sala de demonstrações experimentais, onde um ou mais sujeitos mostravam ao público 
uma série de máquinas ou de substâncias que remetessem às reações químicas e físicas tidas como inovadoras no 
período. Para mais informações, consultar: MEDEIROS, Alexandre; MEDEIROS, Cleide de Farias. As origens 
do ensino da física em Portugal no século XVIII. In: Revista Acta Scientiarum, Maringá, v. 24, n. 6, 2002, p. 
1697-1706.

134 DOMINGUES, Francisco Contente, op. cit., p.28-32.



70

de compreender todas as nuances das discussões que estavam à sua volta como se “de um 

adulto se tratasse”.135

Dando ao biógrafo o benefício da dúvida, Zulmira C. Santos ressaltou que este 

comportamento, ainda que não muito habitual na primeira infância, pode ser interpretado 

como um sinal de algumas das potencialidades intelectuais demonstradas por Teodoro de 

Almeida no decorrer de sua trajetória intelectual. Não são raros os casos de indivíduos que 

possuem habilidades notáveis ou superdotação percebidas por seus círculos de convivência 

mesmo em tenra idade. Se tomarmos as palavras do biógrafo como verdadeiras, Teodoro de 

Almeida poderia ser incluído em tal grupo.136

Testemunho verdadeiro ou não, as notórias capacidades demonstradas em suas 

primeiras incursões na Casa das Necessidades teriam sido fatores determinantes no 

andamento dos próximos anos da vida daquela criança. A aptidão e a aplicação demonstradas 

constam entre os fatores que lhe garantiram a atenção e o apreço do padre Domingos Pereira, 

então prepósito da principal Casa da ordem em Portugal. Fascinado com a destreza e o 

comprometimento com os estudos apresentado pela criança, o religioso resolveu tutelar sua 

educação. A interferência de Domingues Pereira foi de fato essencial para que, em 1735, 

Teodoro de Almeida fosse aceito entre os novos membros da Congregação do Oratório, algo 

notável pois o jovem contava naquela época com apenas 13 anos de idade, cinco a menos do 

que recomendavam os estatutos que regulavam a ordem.137

Nos primeiros anos entre os congregados, Teodoro Almeida dedicou-se, sobretudo, 

ao estudo de temas como a Teologia e a Filosofia. Posteriormente, voltou suas atenções para o 

campo da Matemática, matéria que os oratorianos julgavam essencial para a plena 

compreensão do mundo físico e natural. Após alguns anos de noviciado, o jovem tomou as 

vestes eclesiásticas, tornando-se oficialmente um congregado regular. Neste momento, 

tornou-se discípulo do padre João Baptista de Castro (1700-1775). Detendo uma posição de

135 Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 03.

136 SANTOS, C. T. Zulmira. op. cit., p. 96-104.

137 Os Estatutos dos Clérigos do Oratório de Nossa Senhora da Assunção, determinavam que a aceitação de 
novos membros deveria obedecer “antes a critérios qualitativos que quantitativos”. Os candidatos deveriam, 
portanto, atender cinco condições principais, tanto para se tornarem sacerdotes ou congregantes leigos: “1) 
pureza de sangue; 2) robustez física; 3) conhecimento do latim; 4) idade compreendida entre os dezoito e os 
quarenta e cinco anos; 5) boa conduta anterior da qual se tirariam informações”. Como no caso de Teodoro de 
Almeida, algumas regras poderiam ser revistas, desde que os pretendentes demonstrassem “tal virtude, talento e 
préstimos”, fatores que pudessem se transfigurar o pretendido ingresso em vantagens para os demais membros 
da Congregação. Para mais informações, ver: DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p. 23-24.
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destaque entre os oratorianos do século XVIII, no decorrer de sua trajetória, Baptista de 

Castro dedicou-se a diversos temas, que envolviam desde a Filosofia Peripatética até os novos 

domínios da Filosofia Natural. Sob tutela do padre José Troiano, após tomar as vestes 

eclesiásticas, no ano de 1724, voltou suas atenções para ao estudo da Oratória, da Historia e 

da Metafísica. Contudo, ganhou maior notoriedade por sua atuação no âmbito da divulgação 

das inovações filosóficas e científicas, observadas por meio das obras que produziu, das aulas 

que ministrou e das conferências que proferiu. É tido como um dos primeiros representantes e 

defensores das escolas de Filosofia Moderna no reino português, atuando, sobretudo, na 

divulgação da filosofia leibniziana.138

Sob os cuidados do referido clérigo o jovem Teodoro de Almeida teria aprofundado 

alguns seus conhecimentos sobre Filosofia Aristotélica, fato que o auxiliou em seus futuros 

estudos, posto que:

[..] A  posição de João Baptista perante Aristóteles é a mesma de Azevedo 
Fortes. Crê, como este, que o aristotelismo autêntico tem muito pouco de 
comum com a filosofia dos chamados peripatéticos. A  filosofia e a ciência 
posteriores ao Renascimento não só não se opõem, mas concordam com a lição 
correcta do famoso pensador helénico -  diz ele. Tudo o que elas encerram de 
melhor já se contém em germe (connatus atque adumbratio) nos textos genuínos 
do Perípato, desde que se interpretem sem prejuízos e se desenvolvam com os 

subsídios da cultura moderna.139

A Vida do padre Teodoro de Almeida é igualmente elogiosa ao tratar sobre a figura 

de João Baptista de Castro, bem como sobre a forma segundo a qual ele costumava ensinar os 

sistemas de Galileu, de Harley, de Descartes, e, sobretudo, de Newton, teorias cuja introdução 

nos regulares quadros de ensino da Congregação do Oratório se devem a sua influência e 

atuação.140

A importância do religioso é destacada tanto por seu papel na divulgação de tais 

domínios do conhecimento quanto por ser ele o responsável por fazer nascer em seu jovem 

discípulo o verdadeiro gosto pelos domínios da Filosofia Natural. Assim, o padre João 

Baptista de Castro é apresentado como um homem verdadeiramente sábio, um dos primeiros:

138 Para mais informações sobre a vida e a obra de João Baptista de Castro, ver: GOMES, João Pereira. João 
Baptista e os Peripatéticos. In: Revista Brotéria, vol. 39, 1944, p. 121-137; LOPES PRAÇA, J. J. História da 
Filosofia em Portugal. 3a Edição, Lisboa: Guimarães Editores, 1988, p. 239-241.

139 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p. 41.

140CARVALHO, Rómulo de. op. cit., p. 52.
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[. ..] que rompeo as trevas das antigas preocupações, entestando com numerozo 
esquadrão de adversários, que dezesperadamente combatião para conservar 
entronizada a sua Peripatética; o primeiro que publicamente ensinou no centro 
da corte a filosofia de Gassendo, que segundo a escolha, a ordem e a disposição 
a que a reduziu, mais se podia chamar, e era filosofia do P. João Baptista que de 
Gassendo; o primeiro que em Portugal tentou experiencias para examinar a
doutrina do famoso Newton, e que tratou a Sagrada Theologia com mais culto e 

dignidade.141

Ao avaliar as considerações do biógrafo, Francisco Contente Domingues ponderou 

que derivariam tanto da influência exercida por esta figura quanto da época de primeiros 

estudos alguns “traços em que se firmou a mundividência de Teodoro de Almeida”. Para o 

historiador, a precoce atração que os modernos sistemas de filosofia exerceram acabaram por 

despertar um grande desejo de conhecer o mundo e os fenômenos que o cercavam. Neste 

sentido, ter sua educação dirigida por um homem como o padre João Baptista, já  inserido nas 

discussões em voga lhe permitiu conhecer os inovadores assuntos que lhe interessavam sem

como isso subvalorizar o sentido religioso que ainda permeava a origem e a ordenação dos

principais sistemas aceitos por sua época.142

Em momentos não dedicados ao estudo, por sua ordenação como sacerdote, Teodoro 

de Almeida igualmente assumiu funções eclesiásticas, como a pregação e o missionato. 

Embora o biógrafo o descreva como um indivíduo que mostrasse maior inclinação para o

campo dos estudos, a natureza de tal texto, que pode ser associada aquilo o que a

historiografia especializada caracterizou como “vidas” ou “biografias devotas”,143 não eximiu 

Joaquim Dâmaso de relatar as atividades pastorais desempenhadas por seu futuro mestre. 

Trabalharemos sobre a relevância de algumas destas atividades mais à frente.

141 Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 03-04.

142 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p. 41-42.

143 A caracterização de obras ou de textos marcados pela exemplaridade espiritual e moral dos sujeitos 
biografados ao longo da modernidade portuguesa como “vidas devotas” seria resultado não apenas das 
características internas de tais obras, como também da “comunhão dessas características com as de outras 
«vidas»” levadas a público entre os finais do século XVI e do século XVII. Não sendo obras hagiográficas no 
sentido estrito do termo, as “vidas devotas” partilharam com os textos hagiográficos “idênticos propósitos 
edificantes e exemplares (quando não os mesmos paradigmas de virtude e santidade), pelo que a «vida» ou 
«biografia devota» se pode incluir entre as «formas» da hagiografia, ainda que, muitas vezes, não se possa com 
ela confundir”. Para mais informações sobre o gênero, ver: FERNANDES, Maria de Lurdes Correia. Entre a 
família e a religião: a “Vida” de João Cardim (1585-1615). In: Revista Lusitania Sacra. 1993, p. 93-120.
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De maneira concomitante aos estudos e as atividades pastorais, Teodoro de Almeida 

também se aproximou da atividade docente. No ano de 1748, passou a ministrar aulas no 

triênio de Filosofia, curso anteriormente ofertado por João Baptista de Castro na Casa das 

Necessidades. Atuando inicialmente como professor substituto, em 1751, o jovem logo 

conseguiu ascender ao magistério da cadeira, posição que manteve até 1754.144

Paralelamente, ainda atuou como preceptor de jovens fidalgos. Constam entre os 

alunos do religioso o jovem José Maria Távora (1736-1759), filho do Marquês de Távora. 

Figurando entre os mais poderosos aristocratas do reino português, a família Távora caiu em 

desgraça em setembro de 1758, devido ao suposto envolvimento no atentado contra a vida do 

monarca D. José I. Acusados de crimes como conspiração e lesa-majestade, diversos 

membros da Casa dos Távoras foram presos, torturados e, posteriormente, supliciados. O 

jovem aluno de Teodoro de Almeida não escapou ao trágico destino de seus familiares, vindo 

a falecer no dia 13 de janeiro de 1759.145

Deixando um pouco de lado as mazelas vividas pela família Távora, voltemos à 

trajetória de Teodoro de Almeida. Para além do já  citado Cursus Philosophicus, “cujas 

apostilas em latim chegaram até nós incompletas”,146 no mesmo período o clérigo assumiu as 

conferências públicas de Filosofia Experimental, também por intermédio do padre João 

Baptista de Castro. Aproveitando as instalações cedidas pela coroa aos oratorianos, Teodoro 

de Almeida passou a demonstrar publicamente os domínios do conhecimento que então 

admirava, ou seja, passou a ensinar publicamente a Filosofia Moderna. Segundo Rómulo de 

Carvalho, tal ato naquele contexto contemplava a execução pública de experiências físicas, 

com o uso de substâncias e maquinários de natureza diversificada.147

O biógrafo ao narrar o modo como essas experiências transcorreram nos fornece 

algumas impressões que vão ao encontro das considerações de Rómulo de Carvalho. Além do

144 DOMINGUES, Francisco Contente. Um projecto enciclopédico e pedagógico: A Recreação Filosófica de 
Teodoro de Almeida. In: Revista de História das Idéias, Vol. 10, 1988, p. 237.

145 SANTOS, Zulmira C. Entre Malagrida e Pombal: as “Memórias” da última Condessa de Atouguia. In:
Revista de Estudos Ibéricos, n.° 2, 2005, p. 401-416.

146 Segundo Francisco Contente Domingues, Teodoro de Almeida redigiu apostilas para os estudantes que 
acompanhavam as aulas do triênio de Filosofia. Chegaram aos dias atuais apenas os manuscritos referentes a 
segunda e terceira parte do Cursus Philosophicus do padre Teodoro de Almeida. Tais documentos encontram-se 
nos arquivos da Biblioteca Pública de Évora, com os seguintes registros CXVIII-1-12 e CXVIII-1-13. Cf. 
DOMINGUES, Francisco Contente, op. cit., p, 243.

147 CARVALHO, Rómulo. op. cit., p. 50-58.
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gosto de Teodoro de Almeida ao desempenhar tal atividade, o texto biográfico aponta que era 

inimitável a destreza com que o oratoriano manejava os mais diferentes instrumentos, de 

modo que “elles, pareciam como se tivessem instincttos próprios, que nas suas mãos se 

sujeitavão e obedecião ao seu intento”.148

Teodoro de Almeida escolheu incluir gravuras de algumas das máquinas utilizadas 

neste período em suas obras, como mostra a figura abaixo:

^ 7 / :  jE V /

Figura 3 -  Estampa sobre experimentos de óptica, com esquema de um microscópio, incluída no 
quarto tomo da Recreação Filosófica, Lisboa, 1757.149

Analisando a realização dessas conferências, Contente Domingues afirma que o 

programa básico das demonstrações realizadas por Teodoro de Almeida consistiam em “um 

curso de introdução a aspectos genéricos da Filosofia Experimental moderna”. Por serem 

destinadas a um público amplo, as explicações eram primárias, seja em decorrência do pouco 

tempo que o oratoriano possuía para a realização das aulas ou por ele considerar que 

experiências visuais ou ilustrativas eram, em geral, recebidas com maior entusiasmo por seu 

auditório. Ainda que bastante genéricas, as conferências públicas obtiveram grande sucesso. 

Com a direção de Teodoro de Almeida, tais eventos eram realizados semanalmente, atraindo

148 Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 52.

149 Outras imagens utilizadas por Teodoro de Almeida nos tomos da Recreação Filosófica podem ser vitas em: 
FILGUEIRAS, Carlos A. A evolução da Química dos séculos XVI ao século XIX através de textos originais. In:
Revista Triplov de Artes, Religiões e Ciências, 2009.
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os curiosos cidadãos lisboetas dos meios sociais mais elevados. O próprio monarca D. José I, 

que em determinadas ocasiões teria inclusive manuseado alguns instrumentos, seria uma das 

figuras cativadas pelas experiências realizadas na Casa das Necessidades.150

Embora possam ser vistos como pioneiros, os oratorianos não foram os únicos a 

aproveitar-se da crescente popularidade das conferências de Filosofia Experimental. Ana 

Cristina Araújo destacou que, ainda nas primeiras décadas do século XVIII, figuras que 

advogavam em prol dos domínios da Filosofia Moderna, como o famoso conde de Ericeira 

(1622-1740), promoviam em suas residências “pequenas sessões experimentais com aparelhos 

que mandaram vir do estrangeiro”. A promoção de tais reuniões não pode ser resumida ao 

mero divertimento ou entretenimento de corte. Pelo contrário, a aquisição, a utilização e a 

exposição pública de aparelhos poderiam assegurar uma série de novos conhecimentos a 

respeito das inovações em matérias como a Física e a Medicina que, embora já  praticadas em 

territórios além Pireneus, ainda pareciam obscuras aos olhos de muitos letrados 

portugueses.151

Reconhecendo um novo campo, em paralelo as atividades que realizava como 

professor e experimentador, Teodoro de Almeida publicou os primeiros tomos de sua maior 

obra: a Recreação Filosófica ou diálogos sobre a Filosofia Natural para instrução de pessoas 

curiosas que não frequentaram as aulas.152 A importância desta obra e sua inserção em 

momentos distintos no contexto intelectual português setecentista serão analisadas nas 

páginas e nos capítulos que seguem.

1.3 O projeto da Recreação Filosófica

A publicação da Recreação Filosófica foi iniciada em Lisboa, em 1751. Concluído 

somente em 1800, o projeto pode ser visto como o elemento que atravessou todos os

150 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit, p. 83.

151 ARAUJO, Ana Cristina, op. cit., p.43.

152 Como mencionado anteriormente, o primeiro momento da obra de Teodoro de Almeida foi objeto do meu 
trabalho de mestrado. Alguns aspectos sobre a importância da Filosofia Natural nas reflexões deixadas pelo 
oratoriano, levantados neste e em outros capítulos da presente tese, foram explicitados com maior detalhamento 
no referido trabalho. Ver: GOVASKI, Patrícia. Ilustração e Filosofia Natural em Portugal: a Recreação 
Filosófica (1751-1800) do padre Teodoro de Almeida. Universidade Federal do Paraná: Dissertação de Mestrado 
em História, 2017.
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momentos da trajetória intelectual de seu autor. De proporções enciclopédicas, constituído por 

cerca de 3.500 páginas, escritas em português e sob a forma de diálogo, a Recreação 

Filosófica não era um livro inovador.153 Porém, retoricamente, mostrava-se de maneira 

distinta em relação aos livros e aos manuais portugueses que a precederam.

Segundo Contente Domingues, ainda que não se possa afirmar que Teodoro de 

Almeida tenha apresentado aos seus leitores “uma forma de escrita ou um modelo de 

pensamento filosófico originalmente brilhantes”, a Recreação Filosófica possuiu destaque na 

medida em que figurou como “um projeto de condensação enciclopédica de uma vasta gama 

de conhecimentos, visando a ampla divulgação de tais saberes”, algo que o longo processo de 

publicação dos dez tomos que da obra conseguiu realizar de maneira bastante eficaz.154

A obra obteve um grande êxito editorial. Marcado pelas polêmicas desencadeadas 

com publicação do já  citado Verdadeiro Método de Estudar, de Luís António Verney, os 

primeiros tomos surgiram em um momento onde membros da Congregação do Oratório 

voltavam seus esforços para a publicação de obras ou de compêndios norteados por três 

questões principais, a saber: “método, clareza e brevidade”.155

O primeiro tomo, por exemplo, saiu dos prelos no período em que Teodoro de 

Almeida atuava em seu curso de Filosofia, precisamente no dia 01 de outubro de 1751.156 A 

partir daquela data, a obra foi rápida e sucessivamente reeditada. Entre a segunda metade do 

século XVIII e início do século XIX, os dois primeiros tomos obtiveram cinco edições cada 

um. Os oito seguintes possuíram cerca de seis edições, algumas corrigidas e aumentadas pelo 

próprio autor. Tomos disponíveis em catálogos digitais, como no caso da Biblioteca Nacional

153 A utilização da escrita dialógica e do idioma pátrio para a composição de obras de divulgação, de fato, não 
eram grandes novidades no contexto da segunda metade do século XVIII. Citada pelo padre Teodoro de 
Almeida, a obra de Galileu Galilei -  Dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano 
(Diálogos sobre os dois sistemas máximos do mundo, ptolomaico e copernicano), publicada em 1632, configura 
um bom exemplo para a ilustração desta perspectiva. Na senda de Galileu, a atividade intelectual de Bernard le 
Bouyer de Fontenelle e a publicação de seu texto Entretiens sur la pluralité des mondes (Diálogos sobre a 
pluralidade dos mundos), em 1686, podem ser igualmente citados entre os elementos pioneiros no que se refere à 
composição de diálogos voltados à divulgação científica. Ver: MUELLER, Suzana; CARIBÉ, Rita de Cássia 
Vale. Comunicação Científica para o Público Leigo: Breve Histórico. In: Inf. Inf., Londrina, v. 15, 2010, p. 13
30.

154 DOMINGUES, Francisco Contente. Um projecto enciclopédico e pedagógico: A Recreação Filosófica de 
Teodoro de Almeida. In: Revista de História das Idéias, Vol. 10, 1988. p. 237-238..

155 ANDRADE, António Alberto Banha de. Vernei e a cultura de seu tempo. Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1966, p. 454.

156 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p. 46.
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de Portugal, apenas para destacar um bom exemplo, são, em sua maioria, terceiras edições dos 

primeiros volumes e, portanto, foram seguramente impressos após o ano de 1760. O tomo I 

disponível no referido catálogo é uma das quintas reimpressões da obra, descrita em sua folha 

de rosto como “muito mais correta que as precedentes” .157

Para além deste elemento, outras novidades são observadas na edição, dentre as quais 

contam-se o acréscimo de um discurso preliminar e um texto em elogio, destinado aos 

reinados de D. João V e de seu filho D. José I. As edições revisadas trazem ainda em seus 

frontispícios o retrato e a identificação completa do padre Teodoro de Almeida, elementos 

que estudiosos como Zulmira C. Santos afirmam não serem encontrados em primeiras edições 

cujo acesso físico pode ser realizado presencialmente em bibliotecas portuguesas.158

Sobre o processo de publicação da Recreação Filosófica, sabe-se que entre 1751 e 

1762 os seis primeiros tomos da obra receberam suas primeiras edições. Assim como o 

primeiro volume, o tomo II saiu dos prelos no ano de 1751. Devido ao sucesso, os dois 

volumes obtiveram suas segundas edições em 1752, momento em que a primeira tiragem do 

tomo III também passou a ser impressa. Os tomos IV, V e VI começaram a ser editados nos 

anos de 1757, 1761 e 1762, respectivamente. A edição das primeiras cópias ficaram a cargo 

da Oficina de Miguel Rodrigues, segundo indicações expostas em seus frontispícios. Outro 

dado curioso sobre o processo de edição está no fato de os tomos II e III da obra apresentarem 

uma terceira reimpressão posta à venda no ano de 1757. Esse dado surpreende uma vez que, o 

tomo I conheceu sua terceira reimpressão somente no ano seguinte, em 1758. Teriam as 

discussões empreendidas pelo padre Teodoro de Almeida a respeito “das qualidades 

sensíveis”, no segundo tomo, e “dos quatro elementos”, no terceiro volume, despertado maior 

atenção do publico leitor português setecentista? Embora as fontes não nos permitam 

responder tais questionamentos, as sucessivas reimpressões dos primeiros tomos da 

Recreação Filosófica apontam um quadro de boa receptividade da publicação.159

Os volumes seguintes foram retomados em 1768, com a primeira edição do sétimo 

tomo. A impressão também ficou a cargo da Oficina de Miguel Rodrigues. Os demais tomos 

precisaram aguardar um intervalo de 24 anos para saírem dos prelos. Isso ocorreu pois o padre 

Teodoro de Almeida passou por um período de exílio, que possivelmente impediu a

157 Os tomos disponíveis no catálogo digital da Biblioteca Nacional de Portugal podem ser acessados em: 
https://purl.pt/13937

158 SANTOS, Zulmira. C. op. cit., p. 222-291.

159 Idem, p. 279.

https://purl.pt/13937
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publicação de novos tomos para a obra. Desse modo, o tomo VIII foi editado somente em 

1792, anos após o retorno do oratoriano ao reino de Portugal. Por seu turno, os tomos IX e X 

foram publicados nos anos de 1793 e 1800, respectivamente. Os três últimos volumes tiveram 

suas primeiras edições publicadas pela Régia Oficina Tipográfica, que tornou-se nos anos 

finais do Setecentos a responsável pelas reedições e reimpressões dos primeiros tomos da 

obra. Segundo Zulmira C. Santos, entre 1792, data da publicação do oitavo tomo, e 1804, ano 

da morte de Teodoro de Almeida, saíram dos prelos da Régia Oficina Tipográfica novas 

edições para os tomos I, II, III, IV, V, VI e VII da obra, “enquanto ainda permaneciam à 

venda as primeiras edições dos tomos VIII, IX e X”. Embora tal informação possa ser 

interpretada como um indício de pouco interesse nos últimos volumes, a autora destaca que a 

situação também pode ser explicada em decorrência do tempo transcorrido entre a publicação 

dos tomos VII e VIII, uma vez que em 1804 a circulação dos tomos VIII, IX e X era ainda 

bastante recente, sem a aparente necessidade de novas reedições.160

A sucessiva reedição dos tomos da Recreação Filosófica serve também para destacar 

o sucesso obtido pela obra de Portugal, uma vez que a obra está entre os textos portugueses 

com maior número de traduções em lugares como a França e a Espanha. Sobre o reino 

espanhol, Contente Domingues apontou a Recreação Filosófica entre os textos mais lidos do 

período, “chegando a esgotar em alguns momentos tiragens superiores a dois mil 

exemplares” . A obra também poderia ser encontrada nas bibliotecas de importantes 

intelectuais espanhóis, como Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1822) e Gaspar 

Melchor de Jovellanos (1744-1811), em cujos catálogos, além dos tomos da Recreação 

Filosófica, ainda apareceriam títulos como o Feliz Independente do Mundo e da Fortuna, do 

padre Teodoro de Almeida, bem como “o Verdadeiro Método de Estudar, de Luís Antonio 

Verney, e a Tentativa Theologica, do padre Antonio Pereira de Figueiredo”.161

Partindo do catálogo da Biblioteca Nacional de Madri, Marie-Hélène Piwnik afirmou 

que a publicação de livros portugueses tornou-se um negócio lucrativo para os livreiros 

ibéricos. Apesar dos vultuosos investimentos e das dificuldades de distribuição que algumas 

obras poderiam apresentar, a circulação da produção intelectual de autores portugueses, como 

Teodoro de Almeida, em lugares fora de Portugal sustentam para a autora a existência de um 

público leitor específico e interessado. Conforme Piwnik, esse fato igualmente aponta para

160 SANTOS, Zulmira C. op. cit., p. 288.

161 DOMINGUES, Francisco Contente, op cit., p. 51.
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uma “consistência específica das Luzes peninsulares”, onde os autores e o seu público leitor 

pareciam “interessar-se por temas e problemas similares” .162

Ainda sobre a circulação da obra de Teodoro de Almeida, Contente Domingues 

destacou que os trabalhos do oratoriano atingiram os territórios coloniais. De fato, tanto os 

textos espirituais, dentre os quais estão os Sermões e o Feliz Independente do Mundo e da 

Fortuna, como outros trabalhos científicos, destacando-se as Cartas Físico Matemáticas, 

chegaram à América Latina. Tais obras igualmente tiveram um importante papel na 

divulgação na América Portuguesa de temas relacionados à espiritualidade e à Filosofia 

Moderna, sobretudo, por “inspirar, direta ou indiretamente, a publicação obras de temática e 

objetivos semelhantes” .163

Por mais promissores que tais afirmações pareçam, devemos ter cuidado ao tratar 

sobre a tradução e a circulação das obras de Teodoro de Almeida. Segundo José Alberto 

Silva, mensurar quantitativamente o público leitor setecentista é uma tarefa complexa. 

Considerar àqueles que adquiriram e leram a Recreação Filosófica enquadra-se na referida 

dificuldade. Isso ocorre devido à “inexistência de dados que atestem precisamente as tiragens 

apresentadas por cada um dos volumes” da obra, bem como do exato “grau de letramento das 

pessoas que se interessaram em comprar a obra naquela época”. Para o historiador português, 

mesmo que não pudessem ser tomados como sinônimos de acesso à leitura, o conhecimento 

de tais dados forneceria indícios sobre qual público a Recreação Filosófica e outras obras de 

Teodoro de Almeida realmente atingiram, pois sabe-se que existem notáveis discrepâncias 

entre aquilo o que os autores setecentistas afirmavam ou previam em seus textos introdutórios 

ou prefácios em relação aos usos que os reais leitores faziam destas obras.164

Zulmira C. Santos igualmente advertiu sobre a dificuldade no que concerne à 

verificação da validade de informações relativas à circulação dos textos do oratoriano. Isso 

ocorre, conforme a autora, devido a aparentes erros e imprecisões que, em alguns casos, 

resultaram em “números excessivos sobre as tiragens apresentadas em edições espanholas e 

francesas”, ou, até mesmo, na atribuição ao padre Teodoro de Almeida outras obras que, “na 

realidade, não lhe pertenceram”. Ainda que reconheça o mérito dos estudos nesse campo por

162 PIWNIK, Marie-Heléna. Images de la cultures pombaline dans l”Espagne de Lumières. In: Revista História 
das Ideias, Coimbra, 1982, p. 368.

163 DOMINGUES, Francisco Contente, op cit., p. 240.

164 SILVA, José Alberto. A apropriação da Filosofia Natural em Teodoro de Almeida. Braga: Editora CIUHCT, 
2009, p. 32.
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Francisco Contente Domingues e, sobretudo, Marie-Hélène Piwnik, no sentido de 

esclarecerem alguns pontos sobre a natureza sociocultural do publico leitor da Península 

Ibérica setecentista, Zulmira C. Santos ressaltou os cuidados que devem ser tomados ao 

evocar tal bibliografia. Para a autora, o pesquisador deve considerar tudo aquilo o que os 

comentadores afirmaram procurando, sempre que possível, confrontar as informações 

apresentadas pela produção historiográfica ao que está exposto na documentação primária, de 

modo que dados cada vez mais claros sobre a obra e o pensamento filosófico do oratoriano 

venham a emergir.165

No que se refere à composição da Recreação Filosófica, os trabalhos que 

investigaram o texto do padre Teodoro de Almeida divergem a respeito do tema. Embora a 

tese comumente aceita indique que a obra possuí dez tomos, alguns trabalhos sugeriram que o 

projeto se resumiria apenas aos oito primeiros volumes.

Para os defensores dessa perspectiva, os tomos IX e X possuiriam forma autônoma e 

foram incluídos posteriormente ao conjunto da obra como resultado de estratégias editoriais 

divergentes ao entendimento inicial. Outros trabalhos ainda defenderam que os três tomos que 

compõem as Cartas Físico Matemáticas, publicadas entre 1785 e 1793, seriam, na realidade, 

uma continuação à parte científica da Recreação Filosófica, o que a tornaria a obra detentora 

de treze tomos.166

Adotamos aqui a tese mais aceita, ou seja, acreditamos que Recreação Filosófica 

possui dez tomos. Indicações textuais presentes na fonte realmente levam a crer que o projeto 

inicial era composto apenas por seis volumes, destinados ao campo da Filosofia Natural 

moderna. Porém, em seu extenso processo de publicação, a obra sofreu uma série de 

alterações. Segundo Zulmira C. Santos, muitos trabalhos se equivocam neste tema por não dar 

atenção aos textos introdutórios e à epígrafe que acompanham algumas das primeiras edições. 

O fato do tomo VI, por exemplo, trazer na folha de rosto os dizeres “tomo VI e último”, bem 

como a última página do volume indicar que ali encontrava-se o “fim de toda a obra”, 

funcionou em algumas análises enquanto prova cabal de que a obra era composta apenas 

pelos seis primeiros tomos, que constituíam um todo uniforme. Tais indicações retiradas do

165 SANTOS, Zulmira C. As traduções das obras de espiritualidade de Teodoro de Almeida (1722-1804) em 
Espanha e França: estado da questão, formas e tempo. In: Revista Via Spiritus, Vol. 1, 1994, p.186-188.

166 BORRALHO, Maria Luísa. Teodoro de Almeida: Entre as histórias da História e da Literatura. In: Estudos 
em homenagem a João Francisco Marques. Vol. 1, 2001, p.220.
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sexto tomo em edições posteriores, fato que ilustra que após a publicação da primeira parte da 

obra “o oratoriano foi compelido ou sentiu real necessidade de retomar o projeto”.167

Assim, em um primeiro momento, Teodoro de Almeida acrescentou dois novos 

tomos à obra, voltados aos campos da Lógica e da Metafísica, respectivamente. Segundo 

Marta de Mendonça, elementos como “a estrutura, o estilo, os componentes, os objetivos e os 

intervenientes dos diálogos” dos oito primeiros tomos da Recreação Filosófica “permanecem 

idênticos”, ainda que a reflexão de cada um deles se estenda a diferentes domínios do 

conhecimento.168 Num segundo momento, o projeto sofreu uma nova alteração, que consistiu 

na inclusão de dois outros tomos, um consagrado à Teologia Natural e outro destinado à 

Filosofia Moral, no qual o padre Teodoro de Almeida procurou abordar aquilo que definiu 

como uma “sciência dos Costumes”169 de sua época.

Os seis primeiros tomos da obra possuem como título Recreação Filosófica ou 

diálogo sobre a Filosofia Natural para a instrução de pessoas curiosas que não frequentaram 

as aulas:

167 SANTOS, Zulmira C. op. cit., p. 279.

168 MENDONÇA, Marta de. O problema moral em Teodoro de Almeida. In: Revista de Estudos Filosóficos. 
Minas Gerais, n. 7, 2011, p. 107.

169 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo X, p. 15.
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Figura 4 -  Frontispício do primeiro tomo da Recreação Filosófica, Lisboa, 1751. 170

Como o próprio título indica, a obra destinava-se a um público bastante amplo. No 

Prólogo do primeiro tomo, Teodoro de Almeida justifica tal escolha, opondo-se à publicação 

dos novos saberes somente em latim. Para ele, uma vez que Deus não havia negado aos seres 

humanos o dom da razão, que possibilitava a compreensão de todas as coisas, era injusto 

negar as novas descobertas filosóficas a pessoas que não possuíam instrução fora de seu

170 As primeiras edições da obra podem ser acessadas em: https://www.google.com.br/books/edition/Recrea
%C3%A7a%C3%B5_filosofica_ou_dialogo_sobre/d00WAAAAYAAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=inauthor:
%22Theodoro+de+Almeida%22&printsec=frontcover

https://www.google.com.br/books/edition/Recrea
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idioma pátrio ou que não estavam inseridas nos ambientes letrados. Teodoro de Almeida

defende que a Filosofia não possuía idioma ou pátria e que o próprio caráter universal dessa

matéria justificava sua disseminação, seja entre os povos considerados “bárbaros” ou entre os 

mais civilizados.171

Escrito sob esta perspectiva da vulgarização dos saberes, os primeiros tomos da Recreação 

Filosófica proclamam o valor e a autoridade da Filosofia Moderna, sem negar os preceitos da religião 

cristã:

[...] o Sábio Author do mundo na producção das creaturas deixou nellas em certo 
modo gravado seu nome, e huns admiraveis vestigios de quem fora seu author. 
Todos os homens vem este mundo, e tratam com frequencia as creaturas de que 
se compõem; mas são mui poucos os que sabem reparar na imagem do Creador, 
que nellas se acha estampada, quando a consideração as sujeita a huma reflexão 
madura: a isso unicamente se ordena todo o estudo da Filosofia.172

Nas “tardes”173 que englobam os seis primeiros tomos, através de conferências 

realizadas por três personagens principais -  Teodósio, personagem que representa os filósofos 

adeptos à Filosofia Moderna, Silvio, médico que simboliza os seguidores do método 

peripatético, e Eugênio, discípulo de Teodósio, figura que representa os homens de corte que 

não costumava frequentar as escolas oficiais - , Teodoro de Almeida apresentou um programa 

básico composto por matérias ou assuntos que poderiam ser abordados em um curso voltado 

ao ensino da Filosofia Natural moderna. Contemplando algumas das discussões que o 

religioso considerava de grande valia para a realização do seu Cursus Philosophicus, a 

Recreação Filosófica deveria percorrer todos os caminhos em harmonia com as Sagradas 

Escrituras que levavam ao pleno conhecimento do mundo físico.

Para principiar as discussões, é dado ao público leitor uma definição para este campo 

filosófico, que, segundo o oratoriano, já  havia se tornado consenso entre “as universidades, as

171ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, Vol. 1, p.35-36.

172 Idem, p.19.

173 As sessenta e nove “tardes” divididas nos dez tomos da Recreação Filosófica correspondem aos capítulos da 
obra. Os oito primeiros tomos apresentam um conjunto de cinquenta “tardes”. Assim, o tomo I corresponde às 
“tardes” I a IV; o tomo II, às “tardes” V a IX; o tomo III, às “tardes” X a XV; o tomo IV, às tardes XVI a XXI; o 
tomo V, às tardes XXII a XXVIII; o tomo VI, às tardes XXIX a XXXV; o tomo VII, às tardes XXXVI a XLV; o 
tomo VIII, às tardes XLVI e L. Para a redação dos dois últimos tomos, o padre Teodoro de Almeida incluiu um 
conjunto de dezenove novas “tardes”. Desse modo, temos novamente no tomo IX apresentação de “tardes” 
numeradas de I a XV e no tomo X, tardes que vão de XVI a XIX.
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Academias e círculos de intelectuais” de seu tempo. Assim, a obra define a Filosofia Natural 

de sua época como:

[. ..] Uma sciencia, que trata de todas as cousas naturaes, dando a razão, e 
apontando a cauza de todos os effeitos ordinarios, e extraordinarios, que vemos 
com os nosos olhos. Trata dos Ceos, dos Astros, e dos Meteoros: declara qual 
seja a cauza das chuvas, e dos ventos, a origem das marés, e das fontes: trata de 
cada um dos elementos, e das suas propriedades: em fim tudo, quanto temos na 
terra, é objecto desta sciencia, merecendo-lhe especial atensão as plantas, os 
brutos, e o homem com tudo o que serve aos seus sentidos; como são a lús, que 
nos alumia, as cores, que nos alegrão, os sons, que nos divertem, o cheiro, e 
sabores, que nos recreão, e o movimento de muitas cousas, que tanto 
admiramos.174

Para dar conta de tão vasto universo, no tomo I são tratadas especificamente as “leis 

do movimento em geral” . Recorrendo aos princípios newtonianos e leibnizianos, o clérigo 

procurou familiarizar seus leitores a respeito do que “constão todas as cousas naturaes em 

commum, das propriedades que tem, e particularmente do movimento de Gravidade geral 

presente em todas”.175 Discorre-se, portanto, a respeito de princípios gerais da Física 

setecentista, tais como a força, o movimento, o peso e as propriedades dos corpos, temas 

considerados de grande utilidade por Teodoro de Almeida para o estudo do mundo natural.

Como vimos, uma nova interpretação sobre os domínios da filosofia e a eleição de 

teóricos mais adequados para o estudo das coisas do mundo foi gradualmente constituída no 

ambiente intelectual português da primeira metade do século XVIII. A circulação e a 

divulgação de determinadas teorias foram responsáveis pelo desenvolvimento de perspectivas 

alheias aos sistemas escolásticos. Compreendendo, como Verney, que o estudo da Filosofia 

Natural moderna envolvia “o conhecimento do conjunto das coisas e dos elementos que 

existem em nosso mundo, bem como um detalhado processo de avaliação, sob perspectiva 

científica, dos modos como os seres humanos regulavam o meio natural que os cercava”,176 

Teodoro de Almeida apontou nomes como os “célebres Nicoláo Copérnico, Ticho Brahe, 

Galilleo, Keplero, Borelo, Senerto Digbeo, Harveo, Pequeto” como aqueles que guiariam sua

174 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo I, [s.p.]

175 ALMEIDA, Theodoro de. op.cit., p. 30.

176 DUARTE, Miguel Dias. História da Filosofia em Portugal, nas suas conexões políticas e sociais. Lisboa: 
Livros Horizonte, 19S7, p. 66.
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obra por bons trilhos, a fim de inttroduzir “a boa Filosofia, posto que não foi logo perfeita, 

nem ainda hoje o he totalmente”.177

Baseado em tais filósofos, sua obra deveria englobar o amplo estudo do universo, 

considerando “todo o meio visivel, que produzio o grande Author da Natureza”.178 algo que o 

oratoriano buscou abordar, em suas próprias palavras, sem se concentrar em um único tipo de 

metodologia ou teoria filosófica empregada pelos intelectuais e escolas oficiais de seu tempo:

[. . .] No que pertence ao estilo, não seguirei o das escolas, por ser menos 
agradavel, e mais diffuso: nem tambem me valerei das razões metafysicas, de 
que se usa nas aulas; porque escrevendo eu para todos, não he bem que sómente 
alguns me entendão: porei de parte ennumeraveis questões escuras, que nas 
escolas se tratão; porque sendo o meu intento instruir, e juntamente recrear os 
meus Leitores, não he razão que os mortifique. 179

Essa escolha pode ainda ser vinculada ao objetivo principal do projeto da Recreação 

Filosófica, que concentrava-se em apresentar as teorias produzidos pelas escolas oficiais, 

universidades e academias portuguesas setecentistas em uma linguagem simples e acessível. 

Sobre esta questão, Teodoro de Almeida defendeu que, uma vez que não havia sido negado a 

nenhum entre os seres humanos “o dom da razão, que possibilita a compreensão de todas as 

cousas”, parecia-lhe injusto a postura adotada por muitos mestres em negar acesso às novas 

descobertas filosóficas para aqueles que não possuíam instrução fora de seu idioma pátrio ou 

que não estavam inseridos nas discussões produzidas no ambiente acadêmico ou escolar. Para 

o oratoriano, a utilização do “dom da razão ou entendimento”, cedo ou tarde, levaria todos a 

compreender que “a Filosofia não possui idioma ou pátria”, e que o próprio caráter universal 

da disciplina justificava sua ampla divulgação, seja entre os povos considerados “bárbaros” ou 

entre os “mais civilizados” .180

Uma vez que foi pensada para um público mais vasto, é também interessante 

destacar a forma de escrita e o estilo adotados para a redação dos dez tomos da obra. O padre 

Teodoro de Almeida procurou justificar ainda no prólogo do primeiro tomo que sua opção 

tanto pelo gênero dialógico quanto por seu idioma pátrio ocorreu uma vez que tais elementos

177 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo I, [s.p.]

178 ALMEIDA, Theodoro de. op. cit, p. 27.

179 Idem, p.10.

180 Idem, p.35-36.
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lhe pareceram “mais accomodados para a intelligencia daquelles para quem escrevo”, além de 

afirmar que igualmente serem fastidiosas entre os leitores que “não frequentarão as aulas” .181

Como já  indicado, sucesso editorial, para a redação dos tomos seguintes, o oratoriano 

procurou seguir as mesmas fórmulas adotadas para o tratamento da Filosofia Natural. Assim, 

o segundo tomo traz temas relativos às “qualidades sensíveis”, ou seja, aborda o entendimento 

sobre a matéria e os corpos. Nesse momento da obra, Teodoro de Almeida destaca assuntos 

relacionados à “Luz, suas propriedades e effeitos”; trata-se igualmente “das cores, da reflexão 

e da refracção dos raios corados”; de questões relativas “ao som, ao cheiro e ao sabor de todas 

as cousas”, bem como de “outras qualidades que pertencem ao sentido do tacto”.182

Teodoro de Almeida ainda dedicou boa parte do segundo volume à discussão de 

alguns temas por ele incluídos entre “as principaes dificuldades que os Peripatéticos 

offerecem contra os Modernos”.183 Algumas questões elencadas pelo oratoriano fizeram com 

que polêmicas pairassem sobre a obra. Dentre os indivíduos que criticaram tanto a realização 

das conferências públicas de Filosofia Moderna quanto a publicação dos primeiros tomos da 

Recreação Filosófica, podemos citar um jesuíta: o padre Paulo Amaro (1692-1754/8). 

Escrevendo sob o pseudônimo de Filiarco Ferepono, o então professor do colégio das Artes 

de Coimbra publicou o seu Mercúrio Filosófico dirigido aos filósofos de Portugal (1752), 

sátira crítica em que descreve a “tentativa que fez (ou imaginou fazer) para assistir uma das 

conferências públicas de Física Experimental promovida pelos oratorianos”.184

Tal texto criticava não apenas as iniciativas de Teodoro de Almeida, como também 

as do padre João Baptista de Castro e de Luís António Verney, importantes promotores das 

teorias modernas. No que diz respeito à obra de Teodoro de Almeida, o Mercúrio Filosófico 

censurava duramente o modo como os seguidores das antigas teorias eram caracterizados pelo 

oratoriano. A Filosofia Peripatética era para tal sujeito a irrefutável base da cultura letrada 

portuguesa, fato que tornava as críticas então em voga nada além de meros modismos ou 

formas de entretenimento levadas a público por indivíduos interessados em questões “inúteis,

181Idem, p. 08.

182 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo II, p. 03-05.

183 Idem, p. 283.

184 CARVALHO, Rómulo de, op. cit., p. 60.
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vãs e ridículas” .185 Embora aparentassem uma boa base teórica, textos como a Recreação 

Filosófica apenas enganariam, no entendimento do jesuíta, os indivíduos mais tolos.

Duras críticas também foram direcionadas a Recreação Filosófica em um texto 

intitulado Palinódia Manifesta. Igualmente publicado em 1752, este escrito, contudo, possuía 

uma forma narrativa mais séria. Segundo Alexandre Medeiros e Cleide Farias de Medeiros, de 

autoria desconhecida, a Palinódia Manifesta acusa Teodoro de Almeida de caricaturar os 

argumentos os aristotélicos. O autor do referido texto, que apresenta-se apenas como um 

seguidor da Filosofia Peripatética, critica o clérigo oratoriano pela forma como ele expôs 

alguns temas caros aos métodos aristotélicos. Algumas passagens da Recreação Filosófica 

são acusadas em tal texto de tratar as antigas teorias não somente de modo equivocada, posto 

que Teodoro de Almeida detinha alguma tipo de informação sobre elas, mas de maneira 

totalmente leviana, que objetivava apenas o enaltecimento das teorias adotadas entre os 

clérigos oratorianos. A Palinódia Manifesta está entre os escritos que seguiam a linha de 

ataque promovida pela Companhia de Jesus às iniciativas que visavam a divulgação das 

teorias modernas entre os portugueses. É de conhecimento que, por meio de seus éditos e 

compêndios, os jesuítas buscavam não apenas refutar as teorias modernas e seus métodos, 

como reduzi-los a meras consequências dos conjuntos de conhecimento já  contemplados pela 

filosofia aristotélica e pela leitura que foi feita desta matéria durante o medievo. A Palinódia 

Manifesta, tratava-se, assim, de mais uma tentativa de conciliação entre “a obra aristotélica e 

a Filosofia Escolástica”; uma tentativa bem argumentada de defesa da tradição estabelecida 

frente ao que defendiam as novas teorias em expansão no período.186

Teodoro de Almeida respondeu algumas das críticas com a publicação do terceiro 

tomo da Recreação Filosófica, parte da obra voltado ao tratamento dos quatro elementos. No 

referido volume, o autor procurou salvaguardar-se tanto em relação aos ataques feitos pelos 

jesuítas quanto sobre um episódio um pouco mais grave, a saber: a similaridade em tomos 

anteriores da Recreação Filosófica de temas tratados na obra L ’origine ancienne de la 

physique moderne (1734-1735), de autoria padre Noel Regnault (1683-1782). Segundo 

Contente Domingues, a obra do jesuíta francês foi traduzida, no ano de 1753, e passou a 

circular no ambiente intelectual português com o título Origem Antiga da Fisica Moderna. O 

tradutor da obra, bem como autor de algumas das acusações dirigidas ao padre Teodoro de

185 ANDRADE, António Alberto Banha de. op. cit., p. 266.

186 MEDEIROS, Alexandre; MEDEIROS, Cleide de Farias. op. cit., p.1703.
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Almeida, utilizou o pseudônimo de João Carlos da Silva. Embora não assumisse vinculação 

com nenhuma instituição do período, Contente Domingues ressalta que não parece errôneo 

presumir que tal sujeito também estivesse entre as linhas de frente loiolitas em oposição aos 

defensores dos métodos modernos.187

Por receio ou por acreditar que o tema deveria ser tratado seguindo tal formulação, 

Teodoro de Almeida mostrou-se um pouco menos receptivo às teorias modernas nas 

discussões apresentadas no terceiro tomo da Recreação Filosófica. Assim, são frequentes os 

usos das concepções aristotélicas para a construção da argumentação. As “tardes”, desta 

forma, privilegiam a divisão aristotélica dos quatro elementos, ou seja, tratam sobre a terra, o 

ar, o fogo e a água. Destacam a natureza e as partes principais que compõem cada um, bem 

como “os effeitos mais comuns presentes nesses elementos”.188

Autores contemporâneos também criticaram os modos como Teodoro de Almeida 

conduziu sua argumentação. Este é o caso de Rómulo de Carvalho, que apontou que a mesma 

precisão e desenvoltura com que o oratoriano abordou nos primeiros tomos da Recreação 

Filosófica temas relacionados aos conhecimentos do mundo físico não pode ser observada nos 

volumes que tratam da História Natural. Embora Teodoro de Almeida pareça não ter grande 

interesse por tal campo, o objetivo compendiário que movia a intenção do projeto da 

Recreação Filosófica não teria permitido que o oratoriano se esquivasse do tratamento dos 

animais e das plantas.189

Os assuntos relativos à História Natural foram, de fato, abordados pelo oratoriano 

nos volumes IV e V. Na redação do tomo IV, dedicou boa parte dos diálogos ao entendimento 

da ótica moderna. Embora o oratoriano tenha afirmado nas “tardes” desse volume não ser 

“por methodo newtoniano ou cartesiano”, a obra utiliza-se de princípios criados por esses 

filósofos para demonstrar os domínios da Dióptrica, entendida como o ramo da ótica que 

estuda “os Instrumentos de que usão os olhos, e que fazem seu effeito com a refracção”, e da 

Catróptica, onde se tratam “dos Instrumentos de que usão os olhos, e que fazem seu effeito 

com a reflexão”.190

187 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit, p. 131.

188 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo III, p. 04.

189 CARVALHO, Rómulo de. A História Natural em Portugal no século XVIII. Lisboa: Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1987,p. 36-37.

190 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo IV, p. 05-O6.
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O tomo IV igualmente aborda elementos relacionados “a Fabrica do Corpo 

Humano”.191 Seguindo a perspectiva cartesiana, o oratoriano descreveu nesta parte do texto o 

funcionamento dos organismos humanos, tratando de temas como os ossos, os ligamentos, a 

cartilagem, o cérebro, os nervos, os músculos, o coração, as artérias, as veias, os vasos 

sanguíneos, os “bofes”, a voz e a respiração. Em suma, os temas em voga no campo da 

Anatomia moderna foram contemplados nas páginas do referido volume.

O tomo V aborda as plantas e os animais, a quem o oratoriano designa desde o 

segundo tomo da obra como “brutos” . Nesse momento, Teodoro de Almeida retomou 

algumas discussões sobre a controversa temática de atribuição de alma aos animais. 

Analisando sinais concretos, como o fato de muitos animais possuírem sensações, dentre as 

quais estão a dor e a memória e, em alguns casos, racionalidade, o oratoriano concluiu que 

“alguns brutos possuem alma”, bem como afirma que alguns “autores Cathólicos, e mui 

doutos, seguem aquella opinião”.192

Contudo, atento para outras críticas que poderiam surgir em função desta definição, o 

clérigo distinguiu claramente os traços da alma imortal humana daqueles que se atribuíam aos 

animais. A distinção poderia ser explicada através do fato de que a alma humana possuiria 

atribuições espirituais, que a aproximariam da esfera divina, enquanto a alma atribuída aos 

brutos deveria ser interpretada como “pura matéria”,193 incapaz de ascender aos atributos do 

Criador. Além destas discussões, o tomo V igualmente discorre a respeito das principais 

características dos “brutos”, separando-os em cinco grandes grupos principais, a saber: os 

insetos, as aves, os peixes, os mariscos e os quadrúpedes. O tomo V também contempla 

alguns temas da Botânica. Ainda que tal discussão seja menor em comparação ao tratamento 

dispensado aos “brutos”, a “tarde” voltada às árvores, às folhas e aos frutos traz notícias sobre 

a anatomia das plantas, destacando a origem, a forma de nutrição apresentada por alguns 

vegetais, além de algumas informações sobre os modos como se formam as sementes e sobre 

as formas de cultivo de algumas plantas.194

191 Idem, p. 14.

192 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo V, p.03-12.

193 Idem, p. 22.

194 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo VI, p. 325.
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Encerrando as discussões sobre a Filosofia Natural, o tomo VI foi dedicado ao estudo 

da Astronomia e das leis gerais responsáveis por reger a “máquina do mundo”.195 Nesse ponto 

da obra, Teodoro de Almeida privilegiou o tratamento histórico de teorias astronômicas 

levadas a público até meados da segunda metade do século XVIII:

[. . .] Eu como theze a nenhum me inclino; isto é, nenhum me atrevo a dizer que 
é verdade na realidade; por que cada qual tem suas dificuldades, que se não 
devem desprezar: e nem a Igreja tem definido nenhum, nem demonstrasão 
evidente o tem provado. Digo que não sei; e nisto fico, quando me perguntão o 
que creio que é na realidade. Agora como hipótheze, isto é, como mera 
supozisão, que cada um estabelese, para dàí explicar os efeitos todos, inclino-me 
ao Copérnico, uzando da licensa que me concede a Igreja por um Decreto dos 
Cardeais Deputados da Suprema Inquizisão, no ano de 1620. Tanto assim, que 
até o Padre Ricciolo Jezuita, excelente Astrônomo, tendo bem grande ódio a este 
sistema, quando vai a explicar os fenômenos, e formar cálculos dos movimentos 

dos Astros acomoda-se ao sistema Copernicano.196

Assim, são privilegiados pelo autor os sistemas ptolomaicos, o heliocentrismo de 

Copérnico, além das teorias de Kepler e de Newton. As diferentes “tardes” foram pensadas de 

modo a abordar “os ceos e os astros” .197 Destacam-se a importância dos corpos celestes como 

o Sol e a Lua, sem relegar os demais planetas do sistema solar, as estrelas e os asteroides a um 

plano de menor importância. O tomo também discorre a respeito do planeta Terra, levando em 

conta suas principais características e o modo como foram descritas pelos modelos 

astronômicos.

Para a publicação dos tomos seguintes, Teodoro de Almeida voltou-se para os 

campos da Lógica e da Metafísica, respectivamente. No que se refere a nomenclatura, os 

tomos VII e VIII conservam a primeira parte do título original da obra, variando apenas um 

trecho da última parte para fazer referência aos domínios do conhecimento abordados em cada 

um. Assim, o tomo VII tem por título Recreação Filosófica ou diálogo sobre a Filosofia 

Racional para a instrução de pessoas curiosas que não frequentaram as aulas,198 e o VIII,

195 Idem, p. 12.

196 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo VI, p. 264.

197 Idem, p. 15.

198 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a Filosofia Racional para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as aulas, tomo VII, Lisboa: Officina de Miguel Rodrigues, 1768.
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Recreação Filosófica ou diálogo sobre a Metafísica para a instrução de pessoas curiosas que 

não frequentaram as aulas.199

Em tais volumes, Teodoro de Almeida procurou retomar seu projeto inicial, 

passando, segundo Zulmira C. Santos, do tratamento da ciência do mundo a elementos 

constituintes de uma “ciência do entendimento”.200 Parte essencial para a plena formação 

intelectual, como ocorreu com os demais temas tratados na obra, as referidas matérias são 

abordadas de modo a instigar o público leitor a cultivar bom entendimento acerca das 

discussões que se colocavam aos homens do período. Temos, assim, na fala de um dos 

intervenientes do diálogo, o aluno que recebe as lições, a defesa de que:

[. . .] quem me dera poder tornar atrás hum par de annos na minha vida para 
applicar á cultura do entendimento o tempo que gastei na dança, e n ’outras artes 
de menos importancia. He infelicidade, que sendo o nosso entendimento huma 
parte tão nobre, e tanto mais nobre que o corpo, gaste hum cavalheiro tres annos; 
em saber como há de endireitar hum pé, ou tirar o chapéo; e nem hum dia gaste 

em endireitar o seu entendimento.201

Os temas tratados no tomo VII definem a Filosofia Racional como o domínio do 

conhecimento que “trata do bom uso da razão”, uso este que permitiria aos leitores distinguir 

a “Filozofia Racional ou d’alma” da “Filozofia Natural ou do corpo”, abordada nos tomos 

anteriores.202 Tratando temas voltados ao entendimento da Lógica e do empirismo cristão, o 

tomo VII trata a respeito de questões relativas ao entendimento, à arte da crítica, o uso das 

ideias, dos discursos e do método, destacando, sobretudo, as teorias do conhecimento 

formuladas a partir dos sistemas filosóficos de Descartes e de John Locke.

Novamente, Teodoro de Almeida não deixa de veicular opiniões contrárias ao uso 

dos sistemas aristotélicos para o estudo de tal campo. Reconhecendo que muitos dos erros 

lógicos atribuídos ao filósofo grego derivavam menos das reflexões por ele apresentadas do 

que da “corrupção de escritos”,203 postulada, sobretudo, entre os peripatéticos, o oratoriano 

argumenta que:

199 ALMEIDA, Teodoro de. Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a Metafysica para instrucção de pessoas 
curiosas que não frequentarão as aulas, tomo VIII. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1792.

200 SANTOS, Zulmira C. op. cit, p. 347.

201 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo VII, p. 05.

202 Idem, p. 32.

203 Idem, p. 180.
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[. ..] nenhum homem prudente hoje se atreve a affirmar de certo o verdadeiro 
sentir de Aristoteles, porque as suas obras tiverão taes contratempos desde que 
elle as escreveo até que se traduzírão, e imprimírão, que, se o mesmo Aristoteles 

hoje ressuscitasse, e lesse os seus livros, se não entenderia com elles.204

Ainda no campo das “ciências do entendimento”, para a publicação do tomo VIII, 

Teodoro de Almeida ressaltou a importância de algumas doutrinas metafísicas. Abordando a 

“Filosofia transnatural” ou “Metafysica”, a obra define esse domínio do conhecimento como a 

forma de ciência que conduziria o filósofo moderno em direção “aos sinais da onipotência e 

onipresença divina nesse mundo”.205 Neste sentido, questões relacionadas à transcendência e à 

contingência dos seres são os principais objetos abordados.

Os argumentos expostos pela Recreação Filosófica no campo do entendimento 

convergem em vários aspectos com aquilo o que era produzido entre os letrados portugueses 

de setecentistas. Em trabalho recente, Paula Cristina Ferreira da Costa Carreira, mostra que 

autores como Manuel de Azevedo Fortes, Luís António Verney, João Baptista de Cstro, 

dentre outros, são unânimes em apontar a leitura que foi feita da obra aristotélica como o 

grande problema a ser enfrentado no ramo da Lógica. A recusa dessa tradição que, apesar do 

valor, estava em causa novamente pela influência das inovações provenientes das ciências 

modernas. Tendo como orientação o “critério de verdade que a razão ratificou no século 

XVIII”, questionar a tradição, procurando nela somente aquilo o que ainda poderia ser útil, 

tornou-se uma tópica entre os autores portugueses. A obra de Teodoro de Almeida se insere, 

assim, em no coro das novas vozes se se faziam ouvir na Lógica portuguesa setecentista: 

“restauradores da verdadeira filosofia, retendo da aristotélica o que estivesse em 

conformidade com a verdade, mas recusando liminarmente o que fosse demasiado sinuoso 

para servir algum propósito vantajoso”.206

Esta breve apresentação do projeto Recreação Filosófica fornece alguns traços sobre 

o momento inicial da trajetória de Teodoro de Almeida. À primeira vista, o projeto pode ser 

interpretado como o texto certo que teve a felicidade de emergir no momento certo. Com base 

na aparente linearidade de temas evocados, poderíamos até mesmo presumir que a trajetória

204 Idem, p. 181.

205 ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo VIII, p. 07.

206 CARREIRA, Paula Cristina Ferreira da Costa. O mentor remoto da crise em Portugal: a receção de 
Aristóteles no século XVIII. Universidade de Lisboa: Tese em Filosofia, 2019, p. 60-66.
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do clérigo seguiu um caminho semelhante, afinal os domínios do conhecimento pelo qual 

advogava encontravam-se em franca expansão.

Além disso, a ordem religiosa a que pertencia parecia deter forte apoio por parte da 

Coroa portuguesa. Elementos como as sucessivas reedições de suas obras e o grande público 

que fazia afluir em suas conferências de Filosofia Experimental seriam indícios de que a 

promissora carreira do clérigo na capital portuguesa estava apenas começando.

Contudo, o terremoto de Lisboa em 1o de novembro de 1755 alterou drasticamente 

tal quadro. O evento foi alvo de incontáveis especulações. A fim de determinar causas e 

avaliar estragos, narrativas diversas foram apresentadas, tanto no momento da tragédia quanto 

em anos posteriores. Sobre as vítimas, por exemplo, em alguns momentos, foi defendido que 

o terremoto ceifou a vida de 30 a 50 mil pessoas. Estudos recentes, entretanto, apontaram que 

a real cifra não ultrapassou 10 mil mortos. O exagero em torno do episódio pode ser atrelado 

ao fato de que alguns cálculos foram efetuados pouco tempo após a catástrofe, momento em 

que diferentes “profetas da desgraça” quiseram associar a tragédia portuguesa à proximidade 

do fim do mundo.207

Alguns desdobramentos do terremoto teriam abalado profundamente Teodoro de 

Almeida. Segundo Maria Luísa Malato Borralho, o oratoriano presenciou “comovido e 

impotente” a destruição de boa parte da Casa das Necessidades. Toda a tragédia levou-o a 

refletir de maneira intensa sobre a intervenção divina nos cursos da história humana. 

Impressionado com os desdobramentos do terremoto, Teodoro de Almeida escreveu o poema 

Lisboa Destruída, publicado somente em 1803, quando já  não se faziam obras sobre o fatídico 

episódio. Sobre a publicação tardia destas impressões, Borralho afirmou que o oratoriano 

pode ter agido com o objetivo de fugir ao destino aplicado a figuras como o padre Gabriel 

Malagrida (1689-1761) e Cavaleiro de Oliveira (1702-1783), punidos pela Coroa por 

interpretar o sismo como um castigo divino dirigido à sociedade portuguesa.208

Iniciam-se também neste momento relações de animosidade entre os membros da 

Congregação do Oratório e a Coroa portuguesa. Não se sabe precisamente quais fatores 

teriam contribuído para o desencadeamento de tal fato. Contudo, o resultado prático destas 

relações não foi favorável para os religiosos. A partir do ano de 1760, alguns congregados

207 FRANCO, José Eduardo. O “terremoto” pombalino e a campanha de “desjesuitização” de Portugal. In:
Revista Lusitana Sacra, Porto, 2006, p.153.

208 BORRALHO, Maria Luísa Malato, op. cit. p. 217-218
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foram publicamente criticados e levados ao exílio. Dentre estes estava o padre Teodoro de 

Almeida, como veremos a seguir.
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CAPÍTULO 2 -  O EXÍLIO COMO RUPTURA INSTAURADORA?

A experiência de exílio vivenciada por Teodoro de Almeida, entre os anos de 1760 e 

1778, é o tema deste capítulo. Pretende-se averiguar se episódio em questão pode ser 

analisado como uma “ruptura instauradora”. Como demonstrado por Michel de Certeau, a 

ideia de “ruptura instauradora” pode ser resumida através da compreensão de certos 

processos, acontecimentos ou objetos que “tornam possível” ou permitem o registro de um 

novo sentido nas relações que os seres humanos estabelecem com o mundo que os cerca.209

A expressão “tornar possível” é um elemento que aparece em diferentes momentos 

nos trabalhos de Certeau. Contudo, quando relacionado à “ruptura instauradora”, este “tornar 

possível” associa-se à ideia de permissão ou de criação de condições propícias para que 

mudanças de grandes proporções se estabeleçam.210

Tal concepção está presente no pensamento do autor quando, por exemplo, são 

apresentadas suas reflexões sobre o cristianismo na contemporaneidade. Refletindo sobre a 

religião e suas práticas em uma sociedade que já  não se mostrava muito religiosa, o autor 

procurou aproximações entre a história e a teologia, concluindo que ambas teriam sua origem 

e seus interesses relacionados ao entendimento de elementos ausentes. A comparação 

realizada por Certeau se constitui como uma analogia, sobretudo, em função da presença da 

crença no campo teológico. Ainda que singularmente empobrecida em função da ação do 

tempo e de reduções moralizantes, a construção de uma dada crença, conforme Certeau, 

permitiu ou tornou possível que uma notável ruptura tivesse lugar na história humana, a saber: 

a figura de Jesus Cristo. Sabendo que a crença na sua existência e no seu retorno é a pedra 

fundamental para a constituição da religião cristã, Certeau nos mostra como através da 

conciliação entre o discurso criado sobre o “evento Jesus Cristo” e uma série de práticas que 

se constituiu em torno dele, podemos observar um bom exemplo de uma “ruptura instauradora 

ou fundamental” .211

209 CERTEAU, Michel de. La rupture instauratrice. In: La faiblesse de croire. Paris: Seuil, 1987; CERTEAU, 
Michel de. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Vol. 1. e 2. Petrópolis: Editora Vozes, 2017.

210 DORE, Andréa. O catolicismo na Índia e o “objeto religioso” para Michel de Certeau. In: HERMANN, 
Jaqueline; MARTINS, William de S. (Orgs.) Poderes do Sagrado: Europa católica, América ibérica, África e 
Oriente portugueses (séculos XVI-XVin). Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2016, p. 438-440.

211 CERTEAU, Michel de. La rupture instauratrice ou le christianisme dans la culture contemporaine. In: Esprit, 
Paris, n. 30, 1971, p. 1200-1204.
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Considerando os limites da vida de um indivíduo e de sua obra, a proposição de 

Michel de Certeau mostra-se produtiva para a análise proposta. Em outras palavras, o objetivo 

ao evocar a proposta da “ruptura instauradora” no presente trabalho reside em refletir o 

processo de exílio de Teodoro de Almeida como o elemento que tornou possível a introdução 

de algumas discussões sobre a Filosofia Moral nos textos apresentados pelo oratoriano nos 

anos finais de sua trajetória. Para tanto, serão privilegiados nas páginas que seguem os 

percursos traçados por este exilado “caminhante”, o que implicará a tarefa de atentar para toda 

sorte de influências e de espacialidades por ele vivenciadas em tal processo.212

2.1 Exílio ou afastamento forçado?

No decorrer das últimas décadas, trabalhos de natureza diversa procuraram explicar o 

processo de exílio de Teodoro de Almeida. O historiador Eugénio dos Santos defendeu que 

ainda que não se possa apresentar com clareza o que motivou tal fato, elementos como a 

independência ideológica expressa pelo oratoriano durante os anos de seu magistério e a 

amizade de longa data que devotou a famílias que igualmente caíram em desgraça fornecem 

bons indícios para o estudo do caso.213

Outros estudos destacaram entre os prováveis motivos para o exílio momentos 

marcados por indiscrição ou inconfidência. Sobre tais incidentes, relata-se que Teodoro de 

Almeida parecia afeito a disseminar, sem permissão, sigilosos assuntos que envolviam 

inclusive alguns membros da Coroa portuguesa. Em uma destas ocasiões, como se lê no 

manuscrito biográfico, temos que:

[. ..] tendo ido ao Paço a fazer uma confissão, e questionado por novidades, o 
padre Teodoro de Almeida logo revelou o que se dizia à boca cheia por todo 
lado mas era, nessa altura, matéria de sigilo oficial: preparava-se o casamento da 
princesa D. Maria (futura D. Maria I) com o infante D. Pedro, seu tio. Acresce 
que a intimidade anterior com os Távoras poderia não restar ainda esquecida, e 
tudo junto conduziu-o compulsivamente para a casa do Porto da Congregação.214

212 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Editora Vozes, 2017, p. 166.

213SANTOS, Eugénio dos. op. cit., p. 64.

214 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p.94.



97

Para além de ferir alguns padrões de civilidade de corte, o comportamento acima 

descrito era atrelado no período a noções como a falta de juízo, a ausência de prudência, a 

pouca reflexão e a um elemento ainda mais grave: ao ato de inconfidência, ou como se usava 

no período “inconfideração” . A imputação de inconfidência correspondia a “falta de fé, ou de 

fidelidade devida ao Príncipe”,215 sendo passível de severa punição.

As Ordenações Filipinas, por exemplo, previam para tais crimes punições que 

variavam entre a pena capital e o confisco dos bens materiais dos acusados. Confirmado o 

crime de inconfidência, a pena capital deveria ser aplicada segundo três formulações, a saber 

“a morte cruel”, que pressupunha uma série de suplícios e lenta execução pública; “a morte 

atroz”, caracterizada por excessos como esquartejamento ou queima do acusado; e “a morte 

simples”, sendo esta última aplicada com maior frequência em indivíduos oriundos de classes 

menos abastadas. Para além das modalidades de pena capital e financeira, a legislação 

portuguesa igualmente aplicava em tais casos o degredo, o desterro e a infâmia, punições que, 

além de impedir o exercício de funções públicas, poderiam ser facilmente comutadas aos 

familiares e círculos de amizades dos condenados.216

Ponderar sobre as penas imputadas aos crimes de inconfidência e de lesa-majestade 

traz à memória outro provável motivo para o exílio de Teodoro de Almeida: a intimidade com 

os membros da família Távora. Como destacado anteriormente, o oratoriano atuava como 

preceptor do filho primogênito do marquês de Távora, D. Francisco de Assis, preparando-o 

para os exames de “concluzões públicas”227 a serem apresentados na Casa do Espírito Santo. 

Teodoro de Almeida igualmente desempenhava a função de diretor espiritual e de confessor 

das damas da nobre família, o que implicava ouvir a então amante do monarca D. José I e a 

filha dos marqueses, D. Teresa de Távora.

As circunstâncias do processo movido contra os Távora são ainda controversas. 

Parece consenso a interpretação de que o fato foi aproveitado politicamente pelo então 

ministro do rei, Sebastião José de Carvalho e Melo, para afastar os membros da família 

Távora da corte. Conforme Patrícia Woolley Cardoso, é plausível afirmar que a poderosa 

família representava um obstáculo às pretensões de centralização política defendidas pelo

215 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 
1712 - 1728. 8 v, p. 111.

216 SALGADO, Karine. O direito no Brasil Colônia à luz da Inconfidência Mineira. In: Revista Brasileira 
Estudos Políticos, 2008, p. 484-485.

217 Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 17.
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futuro marquês de Pombal, que, na época, parece ter sido o responsável por sugerir ao

monarca a ideia de que uma ampla conspiração articulada pelos Távora estava em vias de

suceder. Acusados do crime de lesa-majestade e levados a julgamento, tais fidalgos sofreram 

uma série de suplícios e uma execução bastante cruel. Apenas para citar algumas punições 

infligidas, ainda vivos, alguns membros da família tiveram os ossos dos corpos quebrados ou 

arrebentados por marretas e martelos, foram degolados ou tiveram os corpos presos a rodas, 

num espetáculo de grande crueldade mesmo para os padrões da época.218

O texto biográfico reconhece que a relação de Teodoro de Almeida com a família 

Távora pode ser elencada entre os prováveis motivos para o exílio. Destacando a grande 

pressão vivenciada por aqueles que poderiam ser implicados como conspiradores por 

simplesmente ter algum contato com os Távora, o texto narra que:

[. ..] Crível he que não foi sem a especial Providêncial do Ceo que o P.
Theodoro escapou ao horrível tempestade que sob aquella família cahio e bem
mostrou o Ministro de Estado quanto lhe pezou de o ter poupado, pois diria 

tendo-o desterrado que o P. Theodoro era hum Malagrida pequeno219

Outros momentos de indiscrição implicados pela historiografia seriam expressos 

quando o oratoriano realizava comentários públicos sobre a atuação política de Sebastião José 

de Carvalho e Melo. Sobre esta questão, Diogo Vieira Pereira argumentou que, em 

determinadas conversas com alguns fidalgos de sua confiança, o clérigo teria afirmado que 

figuraria entre os interesses do conde de Oeiras a intenção de expulsar a Congregação do 

Oratório dos territórios portugueses, a exemplo do que havia ocorrido à Companhia de Jesus, 

em 1759.220

Alguns aspectos das relações entre a Coroa e a Congregação do Oratório no contexto 

que antecede ao exílio mostram que esta desconfiança expressa por Teodoro de Almeida não 

era de todo infundada. Ainda que as fontes não sejam claras, a historiografia indica que certas 

divergências surgiram entre os ditos religiosos e alguns membros da corte. Outro ponto

218 CARDOSO, Patrícia Woolley. O processo dos Távora e sua revisão: a tentativa de assassinato do rei d. José 
I e as intrigas políticas em Portugal do século XVIII. In: Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, 2019, 
n.p.

219 Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 18.

220 VIEIRA, Diogo Lucio Pereira. A física teológica e o projeto político-pedagógico do padre oratoriano 
Teodoro de Almeida, em Recreação Filosófica (1751-1800). Universidade Federal de Minas Gerais: Dissertação 
de Mestrado em História, 2009, p. 79.
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frequentemente apresentado é justamente a atuação política de Sebastião José de Carvalho e 

Melo. Francisco Férrer chegou a alegar que a indisposição de Carvalho e Melo em relação aos 

membros da Congregação do Oratório relacionava-se à recusa do padre João Faustino, 

superior da Congregação em Lisboa, em “ceder aos desejos do Marquês”. Para ilustrar sua 

tese, Férrer argumenta que, considerando a antiga amizade que nutria com os oratorianos, 

Carvalho e Melo desejou que seus dois filhos -  José Francisco Xavier Maria de Carvalho e 

Melo e Henrique José de Carvalho e Melo, frutos de seu segundo casamento com D. Leonor 

Josefa de Daun -  fossem educados nas dependências do Real Hospício das Necessidades, 

local onde se instalaram os oratorianos após o terremoto de 1755. Carvalho e Melo teria 

entrado em contato direto com o superior da Congregação que, prontamente, teria aceito seu 

pedido, ordenando que fossem “disponibilizadas razoáveis acomodações aos jovens fidalgos”. 

Entretanto, as acomodações dadas aos seus filhos não teriam agradado ao Marquês, que teria 

prontamente solicitado novos lugares, próximo a eminentes congregados e por ele designados. 

Tal fato teria desagradado ao prepósito da Casa das Necessidades, o que fez com que o pedido 

do estadista fosse negado. No entender de Férrer, esta atitude de desafio “fez nascer o ódio 

que, daí por diante, o Marquês de Pombal mostrou em relação à Congregação do Oratório e 

seus clérigos”, os quais, sem aparente razão, “mandou desterrar posteriormente”.221

Parecem mais convincentes, entretanto, as teses que mostram como o movimento de 

edição de tratados de teor regalista,222 patrocinado ou apoiado diretamente por Carvalho e 

Melo, tiveram maior influência nas relações de animosidade que se instauraram entre o conde 

de Oeiras, os oratorianos e, futuramente, Teodoro de Almeida.

Para Eugénio dos Santos, a circulação de ideias que visavam a “subordinação da 

Igreja e do clero ao poder da Coroa portuguesa, não autorizando nenhuma interferência por

221 FERRER. Francisco Pombal e os Oratorianos. In: Revista do Instituto Histórico do Ceará, Fortaleza, 1998, 
p.233-234.

222 Segundo Zília Osório de Castro, entende-se por regalismo a “supremacia do poder civil sobre o poder 
eclesiástico, decorrente da alteração de uma prática jurisdicional comumente seguida ou de princípios 
geralmente aceitos, sem que haja uma uniformidade na argumentação que pretende legitimá-lo”. Para Zília 
Osório Castro, ainda que possua teores diversificados, o discurso regalista se caracteriza, quase sempre, por 
críticas mais ou menos violentas à Cúria Romana e pela tentativa de delimitação de espaços de intervenção da 
Igreja em face ao poder do Estado. Para mais informações sobre a política regalista em Portugal, consultar: 
CASTRO, Zília Osório. Antecedentes do regalismo pombalino. In: Estudos em Homenagem João Francisco 
Marques, Vol. 2, 2001, p. 223-231.
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parte da primeira no poder temporal do rei”, incomodaram não apenas aos padres da 

Congregação do Oratório, como também aos religiosos de outras ordens.223

Concordando com a tese de crítica ao regalismo pombalino, Contente Domingues 

destacou o papel da emissão de um parecer assinado pelo padre João Baptista de Castro, então 

censor do Santo Ofício. Publicado no ano de 1760, o parecer trazia apreciações em relação à 

obra Tratatus de incircumscripta potestate regis, de autoria do intendente geral de polícia 

Inácio Ferreira do Souto. O autor da obra contava não apenas com o apoio de Carvalho e 

Melo, como havia sido um dos membros do Tribunal da Inconfidência que julgou a tentativa 

de regicídio contra D. José I, atribuída à família Távora em 1758. Com claro posicionamento 

regalista, o texto de Ferreira do Souto pretenderia justificar a prática política do ministro, 

através do reforço das atribuições e direitos da Coroa em detrimento da Igreja. A obra se 

inseria, assim, para Contende Domingues, em um momento onde “o Estado procurava obter 

uma maior forma de controle sobre todas as esferas da sociedade portuguesa, dentre as quais 

também se incluíam as questões de religião”.224

Ao deparar-se com o conteúdo do texto, o padre João Baptista de Castro recusou-se 

prontamente a concordar com sua publicação, fazendo com que tal recusa fosse interpretada 

como um posicionamento advindo de toda a Congregação do Oratório. A partir de então, a 

ordem passou a ser vista como uma instituição formada por clérigos contrários à postura 

monopolista adotada pelos principais administradores da Coroa portuguesa, postura ou forma 

de comportamento que deveria ser severamente combatida.

Previsivelmente, o resultado prático do episódio não foi favorável aos oratorianos. A 

partir de 1760, para além do próprio João Baptista de Castro, enviado para Monção, onde veio 

a falecer em 1761, outros proeminentes congregados que integravam a rede de alunos e 

amigos próximos ao clérigo também foram sucessivamente desterrados. O primeiro foi João 

Chevalier225 sobrinho de Luís António Verney, mandado primeiramente para a cidade de

223 SANTOS, Eugénio dos. Pombal e os Oratorianos. In: Camões -  Revista de letras e cultura lusófonos, 
Lisboa, n. 15-16, 2003, p. 77.

224 DOMINGUES, Francisco Contente. op.cit., p.88.

225 João Chevalier ingressou na Congregação do Oratório em 1735. Para além dos estudos em Teologia e em 
História Eclesiástica, a exemplo de seu famoso parente, voltou igualmente suas atenções para dos domínios da 
Filosofia Moderna. Dedicou-se particularmente ao estudo da Astronomia, campo que lhe permitiu ser aceito 
entre os sócios correspondentes de importantes sociedades científicas do período, como a Royal Society de 
Londres. Foi ainda um dos encarregados da formação do acervo da biblioteca da cidade de Mafra e da Casa das 
Necessidades em Lisboa. Também atuou como bibliotecário na Livraria Pública da cidade de Bruxelas durante o 
período de seu desterro. Contudo, em função da invasão das tropas francesas, precisou abandonar seu posto e
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Freixo de Espada a Cinta. O clérigo, porém, veio a terminar seus dias de vida na Casa da 

Congregação em Praga, em 1801. O segundo foi o padre Teodoro de Almeida.

Somando-se, portanto, os supostos episódios de indiscrição e a estreita relação que 

mantinha com indivíduos como João Baptista de Castro e com a família Távora, parece não 

ter restado outra opção ao padre Teodoro de Almeida se não fugir da capital portuguesa. 

Acusado publicamente de corromper a mocidade, iniciou-se, em julho de 1760, o período de 

exílio do oratoriano.

Embora ao tratar da fuga a historiografia, quase sempre, aponte que no dia 15 de 

julho de 1760 poder-se-ia encontrá-lo na casa da Congregação no Porto, o manuscrito Vida do 

Padre Teodoro de Almeida narra que este episódio não ocorreu de forma rápida ou facilitada. 

Esta parte da narrativa inicia-se em uma madrugada de julho, quando Teodoro de Almeida 

fugiu para a região do Porto, onde permaneceu por oito anos. Se pensarmos em uma escala 

espacial, este percurso de fuga, que nos dias atuais pode ser realizado em aproximadamente 

55 minutos em um voo sem escalas, durante a segunda metade do século XVIII representava 

uma realidade completamente distinta.

Livros como o Roteiro Terrestre de Portugal, publicado em 1748, fornecem indícios 

do que tal jornada representava. Escrito com o objetivo de legar ao público setecentista os 

roteiros mais adequados para a realização de viagens entre a cidade de Lisboa e as demais 

províncias do Reino, a fim de poupar os viajantes de “ambígua estradas, por onde havião de 

proceder”, tal texto sugere como melhor itinerário para chegar a região do Porto um trecho 

com cerca de 52 léguas, que passava de Lisboa a localidades como Coimbra, Mealhada, 

Pedreira, Avelans e Ponte da Vouga.226

partir rumo à cidade de Praga, onde terminou seus dias. Para informações sobre o padre João Chevalier e sua 
relação como os padres João Baptista de Castro e Teodoro de Almeida, ver: SANTOS, Eugénio dos. Para a 
história da cultura em Portugal no século XVIII: “Oração” de abertura da Academia das Ciências de Lisboa do 
Padre Teodoro de Almeida. In: Arquipélago -  Série Ciências Humanas, n°. 2, jan., 1980, p 53-90.

226 O autor do Roteiro terrestre de Portugal sugeria que o viajante siga de Lisboa a Coimbra; de Coimbra aos 
Fornos; dali à Carquejo; à Mealhada; à Pedreira; depois à Avelans; de Avelans à Aguada; de Aguada à Sardão; de 
Sardão à Ponte da Vouga; de Ponte da Vouga à Albergaria Velha; da Albergaria Velha à Albergaria Nova; da 
Albergaria Nova à Pinheiro de Bemposta; de Pinheiro de Bemposta à Oliveira de Azemeis; de Oliveira de 
Azemeis à São João da Madeira; de São João da Madeira à Souto Redondo; de Souto Redondo à Grejo; de Grejo 
à Carvalhos, de Carvalhos à Rechoussa; e, por fim, de Rechoussa ao Porto. Vale destacar que, embora partilhem 
o mesmo nome e sobrenome, o autor da obra em questão não é o preceptor de Teodoro de Almeida. O trajeto 
narrado e outras rotas adotadas pelos caminhantes do século XVIII podem ser consultadas em: CASTRO, João 
Baptista de. Roteiro terrestre de Portugal em que se ensinão por jornadas e summarios não só os caminhos, e as 
distancias, que ha de Lisboa para as principaes terras das Privincias deste Reino, mas as derrotas por travessia 
de huma a outras povoações delle. Lisboa: Officina de Miguel Manescal da Costa, 1748.
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Contudo, o autor atenta que mesmo os caminhos indicados poderiam trazer 

empecilhos ao viajante. Estradas que cruzassem regiões montanhosas, como a da região de 

Pedreira deveriam ser evitadas, sobretudo, nos meses de inverno em função do terreno arredio 

e dos grandes atoleiros que por lá existiam. Do mesmo modo, vilas e cidades próximas aos 

grandes rios poderiam ser “más passagens” em épocas de grandes chuvas, devendo o viajante 

evitar ao máximo seguir o caminho até o Porto por vias fluviais, com barcos de pequeno ou 

grande porte e as balsas comuns em tais regiões.227

Presumindo-se que Teodoro de Almeida tenha adotado este trajeto, as 52 léguas 

propostas equivalem a cerca de 218 quilômetros, o poderia ser realizado em aproximadamente 

4 dias ininterruptos de caminhada. Como tal ritmo é humanamente impossível e 

considerando-se outras variáveis como a condição climática, a velocidade utilizada e as 

dificuldades que as estradas apresentavam no período, não parece errôneo afirmar que o 

oratoriano pode ter levado, no mínimo, o dobro deste tempo para chegar ao destino escolhido. 

Ainda que esta forma de divagação possa soar mero preciosismo, acredito que atentar para o 

percurso de fuga como algo penoso e que pode ter trazido toda uma sorte de inquietações ao 

oratoriano, resulta em uma forma de interpretação um pouco mais abrangente em relação ao 

episódio em questão.

Outro ponto que deve receber destaque é o fato de que uma vez que a fuga de 

Teodoro de Almeida da capital portuguesa decorreu de acusações ou em função da emissão de 

um mandado de prisão em seu nome, por que tratar o dito episódio como um processo de 

exílio e não como um exemplo de astúcia demonstrada por um foragido? A escolha se alinha 

à memória construída em torno do fato, seja pelo biógrafo ou pela historiografia 

especializada, que o qualifica como um processo de exílio ou de afastamento forçado.

Obras editadas por Teodoro de Almeida após seu regresso a Portugal também 

seguem esta perspectiva. São casos exemplares algumas composições poéticas atribuídas ao 

oratoriano, intituladas: a Historia da Fogida de misseno sahindo do Reino pa  escapar da sua 

perciguição e o Cantico de louvor de Misseno, escapando dos perigos á imitação do de 

Moizes despois depassar o Mar Vermelho. Mesmo que ao analisar tal documentação Zulmira 

C. Santos destaque que a similaridade de conteúdo que apresentam pode levar a crer que se 

tratam de um manuscrito original e uma cópia da mesma composição poética, ainda nos

227CASTRO, João Baptista de. op. cit., p 179-181.
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títulos podemos ter certa percepção a respeito da apreensão que o oratoriano fazia de seu 

forçado afastamento da corte portuguesa. O texto que compõe A Historia da fogida de 

Misseno, por exemplo, compara a fuga de Moisés e dos israelitas do Egito, narrada no Livro 

do Êxodo, à do protagonista da narrativa. Ainda que não desenvolva o tema do afastamento 

de modo aprofundado, destacando-o somente como um “peculiar voluntário exílio”, que 

poderia ser explicado com auxílio dos desígnios da Divina Providência, os temas e as 

personagens abordados também fornecem indícios acerca da percepção que Teodoro de 

Almeida fazia de sua fuga da capital portuguesa. Resumidamente, ambos os textos narram a 

história de um indivíduo que se viu preso a situações que o obrigavam a abandonar sua terra 

natal, deixando para trás seu lar e seu círculo de amizades cuidadosamente constituídos. Tal 

desventura é explicada em virtude de perseguições movidas contra a personagem por um 

notável e poderoso ministro. Embora sem data, Zulmira Santos situa a escrita das 

composições no período entre a estadia do oratoriano na França e seu regresso a Portugal, em 

1778. Para além das claríssimas alusões e similaridades com momentos vivenciados por 

Teodoro de Almeida, como a ordem de prisão emitida em seu nome, a utilização de Misseno 

para narrar tal alegoria também não parece casual. Esta personagem, de fato, atravessa 

algumas das produções textuais de maior destaque do oratoriano, funcionando, para muitos, 

como uma espécie de alter-ego do próprio autor. Em O Feliz Independente do Mundo e da 

Fortuna, por exemplo, o protagonista também recebe alcunha de Misseno, desempenhando 

não apenas o papel de fio condutor para a narrativa, como para a representação de temas como 

a ideia de boa vivência e de felicidade plena que o título da obra espelha.228

Outra fonte que traz impressões sobre o processo de afastamento ou de exílio do 

oratoriano é o Elogio do P. Theodoro de Almeida, texto em doze páginas, impresso nas 

Memórias da Real Academia de Ciência de Lisboa, em 1831. Escrito pelo oficial da armada 

portuguesa José Maria Dantas Pereira (1772-1823),229 o Elogio é uma narrativa póstuma, que

228SANTOS, Zulmira C. Itinerários de Missão do oratoriano Teodoro de Almeida. In: Actas do Colóquio 
Piedade Popula: Sociabilidades, Representações e Espiritualidade. Lisboa: Editora Terramar, 1999, p. 278-279.

229Conselheiro do Almirantado e comandante da Companhia dos Guardas Marinhas, José Maria Dantas Pereira 
nasceu em Alenquer, no dia 01 de outubro de 1772, e faleceu durante seu exílio em Montpellier, em 23 de 
outubro de 1836. Iniciou sua carreira militar em 1788. Nas fileiras da Marinha Real, teve oportunidade de seguir 
o curso de formação superior, onde adquiriu formação em Matemática. Em 1790 constava como professor da 
disciplina na Academia da Companhia dos Guardas Marinhas, mesma instituição na qual foi nomeado 
comandante, em 1800. Foi ainda membro de sociedades científicas portuguesas como a Sociedade Real 
Marítima e Academia Real das Ciências de Lisboa, atuando na última tanto na função de secretário e quanto mo 
auxilio a edição de memórias e de Efemérides. Realizou ainda notáveis estudos em outros domínios do
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trata de detalhes da vida de Teodoro de Almeida, destacando sua atuação como clérigo, 

professor, divulgador científico e prolífico autor. Após narrar a trajetória, à guiza de 

conclusão, Dantas Pereira nos escreve a respeito da suposta personalidade do oratoriano e de 

seu afastamento da corte portuguesa:

[. . .] Tão grande merecimento, como foi o do Snr. Theodoro de Almeida, não 
podia deixar de ser perseguido; com effeito não lhe faltou esta espécie de 
distinctivo desígnador quasi infallivel, e privativo, dos homens 
extraordinariamente beneméritos, quero dizer, a perseguição sedenta de 
empecer-lhes. Precisado por ella a sahir da pátria, e tendo passado como S. 
Paulo grandes perigos no mar e na terra.230

A exemplo da passagem destacada, em outros momentos onde o episódio da fuga 

precisa ser mencionado, a forma de memória que Dantas Pereira buscou divulgar mostra 

Teodoro de Almeida como um sujeito inteligente e perspicaz que, no entanto, se viu forçado a 

deixar Portugal quando sua carreira como autor e divulgador científico se encontrava em 

franca ascensão.

Podemos ainda encontrar outras alusões ao evento como algo que ocorreu de maneira 

abrupta e forçada, alheio à vontade e aos interesses do oratoriano, no manuscrito biográfico. O 

biógrafo refere-se ao fato como um “forçado afastamento”, reforçando, desde as primeiras 

páginas do documento, que narra impressões com base em tudo o que “vio e ouvio da propria 

boca de seo Mestre”.23i Menções a perseguições ou a ações movidas por detratores são outro 

ponto interessante. Tal temática é um elemento recorrente nos textos que tentaram explicar os 

motivos da fuga. Tanto no texto biográfico quanto no Elogio do P. Theodoro de Almeida, 

fatos como o mandado de prisão, por exemplo, deixaram de ser mencionados, talvez de

conhecimento, tendo se destaque na produção e na difusão do conhecimento científico na Marinha e a nível 
nacional. Entre os anos de 1807 e 1817 também prestou serviços à Coroa no Brasil, onde exerceu variadas 
funções. Após regressar à Lisboa, na qualidade de conselheiro do Almirantado, foi ainda nomeado conselheiro de 
Estado, mesmo que os princípios políticos que defendia aparentassem não estar em acordo como os defendidos 
por variadas instituições na época. Por fim, em 1834, quando os constitucionais assumiram o poder em Portugal, 
Dantas Pereira se viu forçado a emigrar para Inglaterra e dali para França, onde viveu veio a falecer 
posteriormente. Para mais informações sobre a vida e a obra de Dantas Pereira, consulta: ALMEIDA, Tiago 
Manuel de. Biografia de José Maria Dantas Pereira. Dissertação de Mestrado apresentada na Escola Naval, 
Escola Naval, Lisboa, 2018.

230DANTAS PEREIRA, José Maria. Elogio do P. Theodoro de Almeida. In: Historia e memórias da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa -  Tomo XI. Lisboa: Typografia da Academia das Ciências, 1831, p. XXII.

231 Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 01.
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maneira proposital, ou figuram na narrativa como elementos injustificáveis quando 

contraposto à boa índole do clérigo até aquele momento.

Ao retornar reino, Teodoro de Almeida insistiu que não era sua intenção capitalizar a 

figura de um mártir do antigo governo, mas é inegável que um movimento de construção de 

sua imagem como um exilado foi fundamental para a sua reinserção nos novos círculos 

intelectuais que se constituíram em Portugal durante sua ausência. Mesmo que não tenhamos 

pleno acesso ao modo como o oratoriano percebia sua condição em todo o processo, sabemos 

que indivíduos que são ou que foram vítimas de supostas injustiças conseguem uma maior 

aceitação e reinserção social quando comparados àqueles que têm sua imagem vinculada a 

atos de banditismo. Para melhor compreender esta questão, cabe-nos, então, ponderar o que 

significa portar a alcunha de exilado.

O termo exílio é explicado pelos dicionários e pela literatura especializada como “um 

ato ou uma pena judicialmente imposta, que resulta em cenários de expatriação, de 

banimento, de degredo ou de desterro”. É visto ainda como um sentimento que pode aflorar 

entre aqueles que habitam lugares distantes de sua terra natal, de maneira forçada ou 

voluntária.232

Conforme Peter Burke, o vocábulo exílio possui uma extensa história, fato que o 

torna um conceito amplo e de difícil definição. Ainda no antigo hebraico, podemos encontrar 

alusões ao termo para fazer referência a processos de migrações forçadas, como no caso da 

deportação de hebreus para a cidade da Babilônia, no século VI a.C. Textos de raiz latina 

também faziam uso de palavras como exiles para narrar processos semelhantes. Políbio utiliza 

a palavra para apresentar penas jurídicas aplicadas aos cidadãos romanos no século II a.C. Em 

obras posteriores, dentre as quais estão os textos de Dante Alighieri (1262-1321) e do 

historiador Francesco Guicciardini (1483-1540), também é verificado o uso da palavra esilio 

para a descrição de episódios de expatriação e de banimento, em casos individuais ou 

coletivos. Contudo, o termo exílio parece ter ganhado maior frequência em textos entre os 

séculos XIX e XX, quando palavras mais tradicionais, como fuga, desterro, expatriação, 

degredo e banimento passaram a entrar quase em desuso na cena literária internacional. Por 

aquela época, parecia difícil para muitos indivíduos aceitar ter sua imagem associada a rótulos 

como “refugiado” ou “expatriado”. Para ilustrar tal questão, Burke relata a experiência de

232 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 4a Edição.- 
Curitiba: Editora Positivo, 2009, p. 853.
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Hannah Arendt (1906-1975), destacando que a filósofa alemã rejeitava o uso do termo 

“refugiada” para referenciar sua condição. “Nós mesmos nos declaramos como recém- 

chegados ou imigrantes”, teria dito Arendt em uma entrevista, declarando que não gostava 

que a palavra refugiado fosse empregada tanto para falar ao seu respeito quanto ao de seus 

compatriotas.233

De fato, atentar para toda sorte de transformações ou atualizações que o conceito de 

exílio sofreu é algo importante. Segundo Renan Frighetto, ainda que atualmente tenham 

obtido um caráter quase sinonímico, termos como exílio e fuga possuem conotações distintas. 

Até meados do século XIX, a ideia de exílio era comumente associada a uma “pena imposta 

pela autoridade detentora do poder depois de um juízo”, enquanto o ato de fuga figurava mais 

como um episódio que poderia ocorrer em decorrência de tal penalidade, sendo mais próximo, 

portanto, de noções como desterro, este último relacionado ao ato de abandono da pátria 

visando evitar possíveis condenações ou castigos. Mesmo que se possa empregar o termo 

exílio para referenciar todo um conjunto de “mobilidades forçadas” ou movimentos no qual 

um indivíduo se vê “levado pela imposição jurídica, decorrente de problemas de ordem 

política, a sair compulsoriamente de seu espaço de convivência”, na medida em que a 

aplicação do termo sofreu transformações, é no seu contexto linguístico que devemos buscar 

seu significado. O exercício de não projetar nossa apreensão a outros períodos históricos 

evitará o perigo de incorrer em um anacronismo indesejado.234

O termo exílio, porém, em qualquer contexto, transmite uma forma de experiência 

atemorizadora. A simples ideia de se ver forçado a partir da terra natal, de deixar um lugar 

seguro e conhecido rumo a outro destino, onde uma situação de pleno abandono poderá ser 

encontrada, é deveras terrível. Ao refletir sobre este tema, Edward Said argumenta que, 

mesmo que seja um elemento que atraia nossas atenções e que estranhamente nos leve a 

refletir sobre ele, devemos ter em mente que um processo de exílio é algo horrível de se 

experienciar. Para o autor, um indivíduo que enfrentou tal situação, o exílio deve ser 

interpretado como “uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal”, um 

doloroso processo que pode resultar em uma tristeza essencial que dificilmente será superada. 

Do mesmo modo, embora a literatura e a história procurem contemplar episódios heróicos,

233 BURKE, Peter. Perdas e Ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas 
Américas, 1500-2000. São Paulo: Editora Unesp, 2017, p. 15-23.

234 FRIGHETTO, Renan. A s nuances institucionais do exílio na Antiguidade: De Roma ao reino godo de Tolosa
(séculos II a. C. -  VI d. C.). Curitiba, 2018, p. 09-12.



107

românticos, gloriosos e triunfais sobre a vida de um exilado, Said afirma que tais narrativas 

não são mais que meros esforços voltados à superação da grande dor que mutila aqueles que o 

enfrentam:

[. ..] Na melhor das hipóteses, a literatura sobre o exílio objetiva uma angústia e 
uma condição que a maioria das pessoas raramente experimenta em primeira 
mão; pensar que o exílio é benéfico para essa literatura é banalizar suas 
mutilações, as perdas que infligem aos que as sofrem, a mudez com que 
responde a qualquer tentativa de compreendê-lo como "bom para nós".235

Longe de ser um tema de glória ou de desonra, o exílio deveria ser pensado como um 

elemento “irremediavelmente secular e insuportavelmente histórico”,236 algo que foi 

produzido por seres humanos, aplicado em outros seres humanos e que, sem piedade ou 

misericórdia, retirou milhões de pessoas da posição de conforto que detinham quando estavam 

próximos de suas tradições, de suas famílias ou mesmo do território geográfico ao qual 

tinham ideia de pertencimento. As experiências de exílio, portanto, devem ser relatadas em 

permanente relação com todas as possíveis perdas e os inimagináveis ganhos que o que foi 

deixado para trás legaria aos indivíduos.237

Aceitando que o exílio é uma condição, por vezes imposta, existiria algum lado 

positivo em vivenciar tal experiência? Embora pareça estranho falar nos “prazeres do exílio”, 

Said expõe algumas reflexões sobre esta questão. Para o autor, a possibilidade de vislumbrar o 

planeta como uma terra estrangeira daria aos exilados uma visão de mundo original, de modo 

que, diferentemente da maioria das pessoas que possuem consciência somente sobre uma 

cultura ou um país, os exilados conseguiriam enxergar com maior clareza todas as dimensões 

simultâneas que uma dada sociedade apresenta. Neste sentido, diferente de um náufrago que, 

de certo modo, “aprende a viver com a terra, não nela; ou seja, não como Robinson Crusoé, 

cujo objetivo é colonizar sua pequena ilha”, os exilados se vêm forçados a agir sobre o mundo 

mais ao estilo de Marco Polo, “cujo sentido do maravilhoso nunca o abandona e que é um 

eterno viajante, um hóspede temporário, não um parasita, conquistador ou invasor” .238

235SAID, Edward. Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 47. 

236SAID, Edward. op. cit, p. 46.

237Idem, p. 46.

238 SAID, Edward. Representações do intelectual: as Conferências Reith de 1993. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2005, p. 67.
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Através desta proposta de hibridismo podemos perceber a compreensão dual que 

Said possui sobre o estatuto do exilado. Saindo de uma condição inicialmente dolorosa, temos 

neste momento o vislumbre da criação de uma posição de certa autonomia, de modo que o 

indivíduo poderá assinalar e contrapor sua identidade ao posicionamento apresentado pela 

nação que o acolheu. O exílio, assim, não deixa de representar um corte total e abrupto com o 

lugar de origem. Longe de ser uma forma de apagamento da memória que o precede, ele se 

torna uma experiência que tolera a existência da lembrança do lugar distante onde o exilado 

gostaria de estar, ao mesmo tempo em que permite uma avaliação sobre as diferentes nuances 

apresentadas pelo local temporário. Tal quadro possibilitaria ainda aos indivíduos ponderar a 

respeito das causas que os levaram ao exílio, dando, até mesmo, novos contornos ou 

significações a tais motivações, sendo muitas destas reelaborações sobre perdas ou ganhos 

apresentadas através escrita.239

Peter Burke parece concordar com tal perspectiva ao afirmar que talvez sejam nos 

domínios da literatura e das ciências o lugar onde possamos encontrar um “lado bom” para as 

experiências de exílio. Parafraseando o antropólogo holandês Anton Blok, o historiador 

argumenta que prefere interpretar episódios de exílio através das “bênçãos” que surgem em 

momentos de adversidade, uma vez que não são raros os casos de indivíduos famosos terem 

enfrentado situações incomuns em suas carreiras, dentre as quais contam-se experiências de 

exílio. Neste sentido, Burke ressalta a importância que as singulares contribuições de exilados 

e de expatriados trouxeram ao campo da criação e disseminação de conhecimentos. 

Entretanto, igualmente aponta que não devemos esquecer, ao olhar para estes materiais, de 

todas as carreiras interrompidas, dos livros que talvez pudessem ser escritos e das 

contribuições ao saber que poderiam ter surgido caso uma série de exílios não fosse levada a 

cabo.240

Ainda que perdas e ganhos resultantes de condições de exílio são, por vezes, 

imensuráveis, muitos indivíduos parecem ter obtido certo sucesso ao vivenciar tal processo, 

adotando certas estratégias voltadas a facilitar sua experiência. De maneira geral, segundo 

Burke, indivíduos exilados parecem ter seguindo três estratégias principais em suas 

trajetórias. A primeira pode ser resumida como um movimento de total assimilação pública da

239 ALVES, Rafaela Brandão; BRAGA, Cláudio Roberto Vieira; CHATELARD, Daniela Scheinkman. Fora do 
lugar: o estado “demasiadamente humano” de Edward Said. In: Revista Psicologia USP, volume 30, 2019, p. 03
04.

240BURKE, Peter. op. cit., p. 23.
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cultura da terra acolhedora, com objetivo de criar plena integração com a comunidade 

residente no país. A segunda estratégia funciona de maneira oposta. Nela, percebe-se a 

atuação de indivíduos que trabalham em prol da resistência a elementos apresentados pela 

nova cultura, com objetivo de demarcar fronteiras entre o local que o acolhe e seu país de 

origem. A terceira estratégia, que parece ser a mais fecunda dentre as três, mostra indivíduos 

que agiram com objetivo de criar interação entre os elementos de sua terra natal e do país de 

destino. Mesmo que insumos informacionais de natureza diversa não fossem a contribuição 

mais importante que um exilado poderia legar ao novo território, a longo prazo, a interação 

com a nova cultura permitiu a muitos alçar voos e pensar temas, muitas vezes, proibidos em 

suas terras natais. No contexto da modernidade, o filósofo Pierre Bayle (1647-1706) ilustra tal 

perspectiva. Observador do comportamento humano e fascinado pelas diferenças de opiniões, 

Bayle pôde melhor refletir sobre temáticas como a religião, a tolerância e a moralidade ao ser 

exilado na Holanda, nos anos finais do século XVII. Apesar de estar afastado do palco das 

disputas entre católicos e protestantes na França do período, Bayle escreveu sobre o tema, 

tratando o país que o recebera como exemplo de lugar livre da violência e das perseguições, 

onde poder-se-ia tratar de assuntos como os valores morais e questões de ordem política 

separadamente das matérias de religião.241

Outro caso que exemplifica as diferentes estratégias utilizadas em momentos de 

exílio na trajetória de Voltaire (1694-1778). Convenciona-se que a vida pública do filósofo 

francês começou em função de um escândalo: o caso Rohan, um incidente ocorrido em 

meados de 1726, que levaria o autor a vivenciar seu primeiro episódio de exílio. Tal quadro 

de afastamento transcorreu na Inglaterra, onde Voltaire desfrutou não apenas de bons anos de 

convivência entre os principais círculos intelectuais britânicos, como também é visto como 

elemento responsável pelo seu amadurecimento intelectual.242

241 Idem, p. 105-109.

242Resumidamente, affaire Rohan trata do caso no qual jovem Voltaire foi agredido com pauladas, sob 
encomenda, dias após ter respondido sob forma insolente às zombarias de um gentilhomme incomodado com o 
prestígio que alguém não proveniente da classe aristocrática desfrutava nos salões parisienses. “Quem é este 
sujeito que fala tão alto?”, teria indagado o nobre, recebendo a seguinte réplica: “Alguém, caro senhor, que não 
precisa de um grande nome, porque faz respeitar aquele que possui”. Nos quadros da sociedade aristocrática 
francesa, onde o privilégio de sangue marcava o espaço hierárquico a ser ocupado pelos indivíduo, a dita 
pretensão e arrogância demonstradas por Voltaire eram quase inadmissíveis. Portanto, não é de se estranhar o 
fato de que o dito episódio tenha resultado no forçado afastamento do autor de tais círculos de sociabilidade, uma 
vez que era “mais fácil a um medíocre levantar sua bengala do encontrar uma boa réplica”. Para informações 
sobre a vida e a obra de Voltaire, ver: LOPES, Marcos Antônio. Voltaire Historiador: uma introdução ao 
pensamento histórico na época do Iluminismo. Campinas: Editora Papirus, 2011.
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Se somarmos todo o período em que permaneceu na condição de exílio, Voltaire 

passou quase meio século longe de Paris. Nesse tempo, realizou pequenos retornos. Se, por 

um lado, ao longo de sua carreira Voltaire demonstrou grande interesse em temas 

relacionados à política e à religião, por outro, o modo como expressou tal interesse em suas 

obras não ocorreu de maneira linear. Segundo Caio Moraes Ferreira, a vida de desterramento 

ou de saídas forçadas de Paris pode ser uma importante chave interpretativa para os textos 

voltairianos. Seja através de uma reformulação da identidade ou mesmo pela constituição de 

novos engajamentos que o filósofo apresentou, quase sempre orientados por sua imersão em 

contextos sociais distintos, a “vivência do exílio” teria alterado a maneira como Voltaire 

expressou textualmente problemas comuns observados em sua terra natal. Durante os três 

anos que permaneceu na Inglaterra, por exemplo, a obra voltairiana teria passado por uma 

transformação que vai além do simples desenvolvimento estético: ela ganhou novos contornos 

que a adequaram ao estilo dos ensaios, comum entre os autores do novo círculo intelectual 

que agora integrava.243

O diálogo direto que estabeleceu com Berkeley (1685-1753) e com outros destacados 

filósofos britânicos do período levou Voltaire não somente a descobrir os caminhos da 

Filosofia, como também a incorporar os domínios da História em seu universo de estudos e 

preocupações. O antigo homme de lettres, transformado pela experiência de exílio em 

filósofo, passou a tocar em questões tidas como “escrabrosas” por seus contemporâneos, de 

natureza política ou religiosa, sem deixar, contudo, de empregar seu “ardor suspeito” e 

“proselitismo imprudente” . A estratégia de incorporação de elementos observados no 

ambiente intelectual britânico em suas obras foi seguramente adotada por Voltaire para dar 

publicidade às suas ideias em um momento no qual se encontrava em uma posição de menor 

destaque ou prestígio. Apostar no intercâmbio de sua produção textual com elementos da 

nação que o acolheu figurava como o melhor caminho a se traçar para não cair no ostracismo. 

A astúcia demonstrada no exílio pode ainda ser vista como sinônimo da vida aventuresca do 

dito filósofo: um indivíduo perspicaz que, mesmo envolto em escândalos, soube fazer bom 

uso de sua imagem, ora capitalizando a figura do expatriado vítima de um governo tirânico,

243 FERREIRA, Caio Moraes, “Tocando Desafinado”: considerações sobre as Cartas Filosóficas e a 
experiência de Voltaire como exilado. In: Fênix -  Revista de História e Estudos Culturais, Volume 10, Ano X, n°
2, 2013, p. 03-04.
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ora dizendo-se um indivíduo infeliz e saudoso, com grande vontade de regressar a sua terra 

natal.244

Quais foram as estratégias adotadas pelo padre Teodoro de Almeida em seu processo

de exílio ou de afastamento forçado de Lisboa? Os locais escolhidos como destinos

influenciaram de alguma forma a produção intelectual do oratoriano? A experiência de exílio 

permitiu a criação de uma nova forma interpretação ou de relação com o mundo que o 

cercava? Estes são questionamentos que tentaremos elucidar nas páginas que seguem.

2.2 O processo de exílio

Entre 1760 e 1762, primeiros dois anos transcorridos após a fuga, o exílio de 

Teodoro de Almeida pode ser descrito como um momento de recolhimento. Tal fato ocorreu 

pois o novo diretor espiritual do clérigo e prepósito da casa da Congregação do Oratório do 

Porto, o padre José Bento, aconselhou-o que, em função das circunstâncias que o levaram até 

lá, seria conveniente evitar toda forma de publicidade. Somente após este período, o 

oratoriano retomou algumas atividades, mediante longa deliberação sobre possíveis 

represálias que a reinserção pública do foragido poderia acarretar.245

As fontes que narram o período de exílio destacam que as atividades do oratoriano 

nos anos em que permaneceu exilado no Porto podem ser divididas em dois momentos 

principais, a saber: as atividades clericais, dentre as quais contam-se a execução de sermões, a 

realização de confissões e o missionato; e a escrita de novas obras.

Sobre a atividade clerical, o texto biográfico destaca que se contavam entre as

funções desempenhadas por Teodoro de Almeida a realização de confissões para a população

em geral, em hospitais, em prisões ou em residências. A execução de sermões proferidos em 

datas de celebrações e de festividades teriam igualmente ficado a cargo do exilado, um fato, 

no mínimo, curioso, uma vez que ser o portador de tal incumbência era um elemento de 

grande prestígio no mundo católico ibérico. Conforme Federico Palomo, de maneira geral, os 

responsáveis pela execução de missas e de sermões eram homens de considerável fama, 

sujeitos que igualmente demonstravam uma vasta erudição e particular habilidade

244 LOPES, Marcos Antônio. Voltaire Historiador: uma introdução ao pensamento histórico na época do
Iluminismo. Campinas: Editora Papirus, 2011, p. 20.

245 DOMINGUES, Francisco Contente .op. cit.,, p.86.
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comunicativa. Eram, portanto, cuidadosamente escolhidos, com o objetivo de agradar aos 

olhos e aos ouvidos críticos de auditórios familiarizados com o “espetáculo” das pregações. 

Ainda conforme Palomo, quando se trata de compreender esta prática apostólica em sua 

dimensão "comunicacional", certos aspectos diretamente relacionados ao modo como se 

proferiram os sermões não podem ser omitidos.246

De fato, devemos ter em mente que a execução de um sermão pode possuir intenções 

que precedem sua realização no púlpito. Esse tipo de análise, portanto, deve ser acompanhado 

por outras questões, que possibilitarão um maior entendimento acerca de diferentes assuntos 

ou respostas que as pregações objetivavam suscitar entre o público ouvinte. Dentre estas 

estariam o contexto espacial ocupado pelo pregador, o que envolve a compreensão da 

natureza do espaço em que os sermões eram realizados; o contexto temporal, no qual 

destacam-se eventos como festas, liturgias extraordinárias, honrarias funerárias e pregações 

comuns; bem como os diferentes recursos gestuais, vocais e iconográficos utilizados ao longo 

da pregação.247

Dando devida atenção a tais pontos, Maria Luísa Malato Borralho afirmou que 

Teodoro de Almeida parece ter repetido na casa do Porto o sucesso como pregador que 

anteriormente conhecera em Lisboa.248 O motivo para tamanho sucesso estaria no fato de ser 

ele um dos promotores na casa do Porto do “estilo francês de pregação”, crítico aos sermões 

em estilo tradicional panegírico, demasiadamente afetados e sobrecarregados com narrativas 

melancólicas ou tristes, conforme se lê na Vida:

[ ...]  Ainda então, prevalecia o costume de pregar pelo methodo antigo, em que 
se formavão os discursos tecidos de conceitos, ou pensamentos agudos, reparos, 
soluções, tudo tirado, bem ou mal, da Sagrada Escritora e de Comentadores. Por 
este methodo pregou o Padre Theodoro alguns de seos primeiros sermões, mas 
como aquele methodo era interamente opposto às suas Luzes, elle foi dos 
primeiros, que o abandonou, e começou a pregar segundo o estillo que hoje 
(1830) se segue.249

246 PALOMO, Federico. Un manuscrito, dos diccionários y algunas perspectivas historiográficas para el estudio 
de la História Religiosa de la Época Moderna. In: Lusitania Sacra: Revista do Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 2a série, Tomos XIII e XIV, 2002, p. 262.

247 PALOMO, Federico. op. cit., p. 262-263.

248 BORRALHO, Maria Luísa Malato. Teodoro de Almeida: entre as histórias da História e da Literatura. In:
Estudos em homenagem a João Francisco Marques. Vol. 1, 2001, p. 218.

249Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 18.
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Seria com a adoção do estilo francês, marcado pela simplicidade e por notas 

barrocas, com a adoção de discursos espontâneos e sem rodeios, retirados de conceitos 

simples e acessíveis ao público em geral, que Teodoro de Almeida teria realizado seu 

primeiro sermão na região do Porto, de modo que:

[ ...]  Na Festa do Corpo de Deos particular da congregação do Porto, em 1762, 
foi o primeiro sermão, que ali pregou, com tal decoro, dignidade e unção, que 
causou grande commoção no auditorio, lamentando se todos de que 
permanecesse encerrado, com prejuízo do publico, hum homem de tão 
extraordinario talento.250

Dentre os assuntos abordados pelo oratoriano na ocasião dos referidos sermões, 

episódios como a fuga de Moisés e dos israelitas do Egito figuravam entre seus tema 

preferidos, tendo o clérigo feito recorrente uso desta narrativa bíblica para ilustrar suas 

palavras ou metáforas. Ainda que não se possa afirmar de maneira categórica que a situação 

em que se encontrava tenha sido o principal motivo que o levou a recorrer à narrativa de 

expatriação e de fuga, a escolha e a recorrência de tais episódios, também tratados na Historia 

da Fogida de misseno e o Cantico de louvor de Misseno como anteriormente destacamos, não 

deixa de ser um elemento notável.

Outra atividade clerical comum aos bons pregadores e desempenhada por Teodoro de 

Almeida nos primeiros anos de seu forçado afastamento da capital portuguesa foi o 

missionato. Segundo Zulmira Santos, embora apresente uma forma de narrativa 

“romanceada” ao tratar das missões realizadas pelo oratoriano, o autor do manuscrito 

biográfico destaca, em diversas passagens, que de todas as tarefas pastorais assinaladas pelos 

Estatutos da Congregação do Oratório, aquelas que traziam maior prazer ao congregado 

seriam as missões. Ao tratar deste ponto, o biógrafo procurou salientar que, embora tivesse 

clara noção dos perigos que envolviam a tarefa, Teodoro de Almeida nutria grande apreciação 

pelos religiosos que a realizaram ao longo da história, de modo a afirmar que nenhuma outra 

atividade religiosa se revestia de maior importância.251

Sabemos que a valorização da realização de missões, bem como dos martírios 

ocorridos em função delas, são comuns nas narrativas de vidas devotas ou hagiográficas. Esta

250Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 24.

251SANTOS, Zulmira C. op. cit, p. 262.
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forma de descrição é, de fato, uma verdadeira tópica em textos que narram as vidas de 

diferentes religiosos.252

Contudo, deixando um pouco de lado os intuitos daqueles que posteriormente 

narraram tais episódios, nos parece interessante verificar quem eram os indivíduos tidos como 

aptos e escolhidos a participar da atividade missionária. No que se refere ao contexto da 

Modernidade, Eugénio dos Santos afirma que, como primeiro passo, devemos verificar as 

motivações que levaram ao aparecimento das missões. No mundo católico ibérico, por 

exemplo, sejam aquelas realizadas em províncias no interior dos reinos ou em outros 

continentes, apresentando períodos de curta, de média ou de longa duração, as missões 

surgiram com objetivo de catequização ou evangelização de comunidades afastadas. Estas 

eram direcionadas tanto aos praticantes do catolicismo quanto aos infiéis ou não-católicos, 

estes últimos vistos como indivíduos submersos na “mais crassa ignorância”, sem distinção de 

gênero ou de idade. São diversas as fontes que versam sobre as motivações para a atividade 

missionária seguindo tal fórmula, dentre as quais destacam-se as constituições sinodais, as 

cartas de bispos e outras autoridades clericais, além de relatos produzidos pelos próprios 

missionários, textos que, frequentemente, apresentavam um quadro preocupante com relação 

às dificuldades encontradas no local de destino.253

Muitas destas missões se converteram ainda em esforços de remodelação dos 

comportamentos apresentados pelos povos alvos do projeto de evangelização. Assim, com 

objetivo de instruir e de atrair populações de natureza diversa para uma nova fé, sem a 

necessidade do emprego da força, “bons professores e bons pregadores” tornavam-se as 

figuras mais adequadas para a realização do missionato. Tal fato se dava, basicamente, porque

252 Analisando a biografia do padre José de Anchieta (1534-1597), escrita pelo também padre jesuíta Simão de 
Vasconcellos (1597-1671), Eliane Cristina Deckmann Fleck aponta que eram comuns nos textos hagiográficos 
produzidos no contexto da modernidade a valorização de experiências de martírio, resultantes do missionato e de 
outras atividades clericais, em função das semelhanças que estas guardavam em relação ao sofrimento 
experimentado por Jesus Cristo e seus seguidores. Citando Renato Cymbalista, aponta-se, inclusive, que ao 
longo do período moderno circularam entre o público apreciador de tais textos uma série de obras que versavam 
sobre a possibilidade de imitação da trajetória de Jesus Cristo em seus últimos momentos de vida. A ideia de que 
o sofrimento e as provações aproximariam aqueles que haviam sido martirizados da esfera divina acabou 
conferindo grandes prestígio a tal forma de narrativa, tornando-a um verdadeiro modelo a ser seguido não apenas 
por cristãos fervorosos, como por biógrafos de natureza diversa. Para mais detalhes, ver: FLECK, Eliane Cristina 
Deckmann. De Apóstolo do Brasil a santo: a consagração póstuma e a construção de uma memória sobre o padre 
jesuíta José de Anchieta (1534-1597). In: Locus: Revista de História, Juiz de Fora, Volume. 21, n. 2, 2015, p. 
339-364.

253 SANTOS, Eugénio dos. Missões do interior de Portugal na Época Moderna: agentes, métodos e resultados.
In: Arquipélago -  Série de Ciências Humanas, n. 06, Janeiro, 1984, p. 34-36.



1 1 5

o ensino e a pregação eram vistos como os meios para fornecer aos católicos uma formação 

permanente acerca dos mistérios da fé, melhorando, assim, a formação rudimentar que 

adquiriram ainda na infância. Dado que aqueles que não professavam a fé católica não haviam 

passado por este estágio de formação rudimentar, a boa oratória, a erudição e o poder de 

persuasão também figuravam como elementos determinantes para a escolha dos clérigos que 

deveriam ser enviados às missões. O bom missionário deveria igualmente fazer ecoar pelo 

mundo as ideias que a doutrina de seu tempo possuía sobre a natureza dos homens, da 

sociedade e da história como um todo. Isso lhe conferia o papel de mediador de uma forma de 

conhecimento mais apurado, que as massas, em geral, não detinham. Durante as missões, o 

clérigo deveria ainda espelhar e fornecer à comunidade-alvo toda uma série de códigos éticos 

e morais comumente aceitos no mundo católico. Não é de se admirar, portanto, que os 

escolhidos para missionar representavam, pelo menos de início, um verdadeiro “modelo 

eclesiástico”, que deveria ser transposto tanto em seu aspecto físico, o que englobava 

elementos como a idade, o porte e o vestuário dos sujeitos enviados às missões, quanto 

aspectos de foro interior, o que envolvia elementos como a atividade pastoral e a plena 

formação. Contudo, quando todos os recursos deste modelo ideal não se mostravam 

suficientes, os pregadores também poderiam recorrer à dramatização. Não são raras as fontes 

que apresentam menções sobre clérigos que, durante pregações, faziam uso de gestos 

espetaculares, bradavam em altos gritos, seguravam ossos, campainhas e, até mesmo, 

crucifixos como artifícios para ameaçar e persuadir seu público. Nestes momentos, um 

verdadeiro teatro se colocava em cena, com claro objetivo de impressionar e realizar 

conversões mais rápidas.254

Poucos eram os clérigos tocados pela atividade missionária que poderiam satisfazer 

todas as condições citadas, de modo que cada congregação religiosa criou estatutos para 

determinar como a escolha deveria ser realizada. Entre os membros da Congregação do 

Oratório, por exemplo, os professores mais afamados eram sempre cotados para a realização 

das missões, tornando a fama e a competência intelectual elementos diferenciais no processo 

de escolha de possíveis ou prováveis missionários. Este foi o caso do padre Teodoro de 

Almeida. Mesmo antes de deixar a cidade de Lisboa, o oratoriano estava entre os clérigos da 

ordem enviados a missões internas em Portugal, com objetivo primordial de “salvação das 

almas” através do “instrumento fundamental constituído pela confissão”. Este foi o caso da

254SANTOS, Eugénio dos. op. cit, p. 36-39.
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missão empreendida na região de Óbidos, em 1756, primeira atividade pastoral desta natureza 

por ele realizada. Apesar da inequívoca superlativação em torno da atividade missionária, o 

texto Vida do padre Teodoro de Almeida nos fornece indícios acerca das dificuldades que 

mesmo uma viagem em missão interna poderia apresentar. Sempre valorizando os perigos que 

a ação missionária espelhava, algo comum em textos desta natureza, o biografo dá notícia 

sobre uma viagem marcada por tormentos que vão da situação climática às estradas. Mesmo

um caminho não muito distante de Lisboa aparece como um percurso inóspito, repleto de

obstáculos, agravados por um inverno duro e tempestuoso. Para completar o quadro, os 

missionários parecem ainda ter sido confundidos pelas populações locais com ladrões que 

atuavam na região, algo que dificultou ainda mais a boa conclusão da missão.255

Ainda que através da narrativa tenhamos a impressão de que a primeira missão 

realizada por Teodoro de Almeida foi uma experiência ruim, o mesmo documento apresenta o 

oratoriano como alguém que não se deixou abalar nesta situação, outra tópica desta forma de 

narrativa, escolhendo vivenciar outros episódios de missionato. Sobre a admiração e o pendor 

demonstrados para tal atividade, a Vida destaca que:

[...] Não se pode explicar quanto o arrebatava de contentamento o exercício das 
Missões, e era a sua paixão dominante, de sorte, que sendo nomeado para 
Missão, isso preferia a tudo, e nunca se escusava ainda que tivesse entre mãos o 
maior negócio do mundo.256

Podemos atribuir a valorização da atividade missionária somente ao gênero narrativo 

do manuscrito biográfico. Contudo, uma vez que o mesmo pendor ou gosto são narrados por 

outros tipos de documentação,257 temos indícios para associar tal comportamento ao espírito 

naturalista experimental, comum entre os filósofos da época das Luzes. Para além de um 

exemplo de atitude clerical, temos no missionato a possibilidade de associar elementos da 

personalidade do oratoriano a algo usual entre os estudiosos e os eruditos do século XVIII: a

255SANTOS, Zulmira C. op.cit p. 282-283.

256Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 30.

257Sobre a questão do missionato, no texto Elogio do P  Theodoro de Almeida podemos ler de maneira 
semelhante que era “exemplar o seu zelo em quanto ao serviço das missóes, pois o preferia a todos os outros; e o 
desempenhou até contar setenta e oito annos de idade. Assim concorrêo muito distinctamente para o progresso 
dos bons costumes, e por tanto para o socego publico”.Ver: DANTAS PEREIRA, José Maria. Elogio do P. 
Theodoro de Almeida. In: Historia e memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa -  Tomo X I. Lisboa: 
Typografia da Academia das Ciências, 1831, p. XV.
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percepção do mundo como um grande laboratório. Ao se relacionar com o mundo que os 

cercava seguindo tal fórmula, tais indivíduos possivelmente enxergavam um deslocamento da 

vida cotidiana, como ocorria nos casos das missões, como momentos em que poderiam 

aprender, ensinar e colocar em prática toda forma de conhecimento que adquiriram ao longo 

de suas trajetórias. Visto por este prisma, o grande gosto que Teodoro de Almeida 

supostamente teria ao visitar lugares diferentes, inóspitos e distantes ou em entrar em contato 

com indivíduos de formação e de nacionalidade diversas, parece um pouco mais coerente com 

seus interesses intelectuais.

Para além das atividades religiosas, o oratoriano voltou igualmente sua atenção à 

tarefa da escrita. Foram idealizados durante o exílio no Porto novos tomos para o projeto da 

Recreação Filosófica, bem como outros textos voltados ao campo da literatura devocional.258

A historiografia não conseguiu precisar como a publicação das obras do foragido 

foram aprovadas pela censura portuguesa. Contudo, é inegável o fato de que os tomos V, VI e 

VII da Recreação Filosófica foram publicados e circularam pelo reino. Outros textos do 

oratoriano foram ainda publicados com a utilização de pseudônimos. Alguns textos de 

natureza devocional, por exemplo, saíram do prelo neste período com a autoria atribuída a 

Dorotheo de Almeida. Este não foi o caso dos referidos tomos da Recreação Filosófica, por 

motivos óbvios. Se a adoção de pseudônimos para textos menores parecia uma boa saída, 

deixar de associar os novos tomos de projeto que já encontrava reedições mesmo antes da 

saída de seu autor de Lisboa seria uma escolha editorial não muito inteligente. Acreditamos, 

por isso, que os círculos intelectuais que o oratoriano integrava até o momento em que 

precisou deixar a capital portuguesa podem ter garantido a continuidade de suas publicações. 

Colegas e amigos do oratoriano ainda atuavam em Lisboa no período do exílio, podendo tê-lo 

auxiliado a escapar das malhas da censura.

Embora tenha obtido relativo êxito na casa da Congregação do Oratório no Porto, 

dividindo seu tempo entre a atuação religiosa e a composição de novas obras, não tardou para 

que Teodoro de Almeida precisasse empreender uma nova fuga. Sobre esta questão, Breno

258Antes de deixar a região do Porto, Teodoro de Almeida teve a oportunidade de publicar algumas obras de 
natureza devocional, dentre as quais estão: os Gemidos da mãi de Deus afflicta, ou estímulos da compaixão das 
suas dores (1763), publicado no Porto pela Oficina de Francisco Mendes de Lima, sob o pseudônimo de 
Dorotheo de Almeida; e o Thesouro de Paciência nas chagas de Jesus Christo, ou consolação da alma 
atribulada na meditação das penas do Salvador (1768), editado pela Oficina de Francisco Mendes de Lima, 
levando, desta vez, o nome do próprio autor. Para mais detalhes, consultar: SANTOS, Zulmira C. Vícios, 
virtudes e paixões: da novela como “catecismo” no século XVIII. In: Península: Revista de Estudos Ibéricos, n. 
3, 2006, p. 187-199.
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Ferraz Leal Ferreira afirmou que tal fato pode girar em torno da relação próxima que o 

oratoriano demonstrava ter no período com o então bispo de Coimbra, Dom Miguel da 

Anunciação (1703-1779), clérigo que, em 1768, “havia feito circular uma pastoral proibindo a 

leitura de algumas obras consideradas regalistas” .259 Sob a alegação de que teria usurpado a 

autoridade concedida à recém-criada Real Mesa Censória para o tratamento de assuntos desta 

natureza, o bispo foi preso.260

Teodoro de Almeida estava na rede de relações do referido bispo. Pode-se datar esta 

aproximação desde 1747, quando ingressou na Academia Litúrgica Pontifícia, criada no 

mosteiro de Santa Cruz. Outros congregados próximos ao oratoriano, dentre os quais o padre 

João Baptista de Castro, igualmente pertenceram à Academia. Portanto, não é de se estranhar 

o fato de que muitos destes possam ter tomado partido nos problemas enfrentados por Dom 

Miguel com relação ao poder régio. O bispo de Coimbra permaneceu no encarcerado até 

1777, sendo libertado ao final do governo pombalino. Assim que regressou do exílio, Teodoro 

de Almeida escreveu ao bispo, parabenizando-o por sua atuação e sua libertação.261

Para além da possível influência surtida por esta rede de sociabilidade, Francisco 

Contente Domingues também destaca a atuação pública de Teodoro de Almeida entre as 

motivações para nova fuga. A elogiosa opinião sobre o clérigo emitida na corte por João 

Almada, então governador de armas na região do Porto e um dos primos de Sebastião José de 

Carvalho e Melo, teria causado certo desconforto no futuro marquês, de modo que, em 1768, 

uma nova ordem acabou por ser emitida. Este fato teria chegado aos ouvidos do padre João 

Faustino, outro indivíduo que integrava as redes de relações que Teodoro de Almeida ainda 

mantinha na Casa das Necessidades, em Lisboa. Faustino tentou alertar o antigo colega sobre 

a urgência de deixar Portugal. Ao ser alertado por meio de correspondência sobre o ocorrido, 

o exilado, que por aquela época encontrava-se em atividade missionária na região de Trás-os- 

Montes, deixou Portugal no dia 26 de setembro de 1768, na companhia de um de seus 

discípulos, o padre Manoel Bettencourt.262

Naquele período, entretanto, não foi apenas o padre Teodoro de Almeida a sofrer 

represálias. Nos anos finais da década de 1760, ainda mantinham-se na corte as relações de

259 FERREIRA, Breno Ferraz Leal. A Teologia Natural na cultura científica da Ilustração portuguesa: 
oratorianos e franciscanos (1750-1800). In: Revista História, São Paulo, n. 177, 2018, p. 06.

260 Idem, p. 07.

261DOMINGUES, Francisco Contente, op. cit. p.97.

262Idem, p.95.
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animosidade entre a Coroa e a Congregação do Oratório. Precisamente em 08 de agosto de 

1768, o Conselho Geral do Santo Ofício recebeu ordens formais solicitando o 

enclausuramento do padre Valentim Bulhões, então professor de Filosofia e Lógica da Casa 

das Necessidades, posição anteriormente ocupada por Teodoro de Almeida. Segundo Banha 

de Andrade, a ordem de prisão emitida para o padre Bulhões instruía a Inquisição a punir o 

religioso com base em um processo formalizado pelos membros da Real Mesa Censória. 

Segundo consta nos termos do processo, os oratorianos, por meio do professor, estariam 

“incorrendo em gravíssimo erro” ao ensinar uma espécie de “probabilismo diabolicamente 

reflexo”, isto é, um sistema de conclusões filosóficas próximo ao defendido pela Companhia 

de Jesus. Como resultado, Bulhões foi afastado de suas funções, sendo substituído por 

Joaquim de Foios, um dos congregados publicamente defensor das políticas pombalinas.263

Em decorrência de tal denúncia, o Conselho Geral do Santo Ofício confiscou todos 

os registros de matrículas dos cursos de Filosofia e Lógica ministrados pelo padre Bulhões. 

Analisando tais documentos, teria sido apontado o fato de que um verdadeiro “movimento de 

corrupção da juventude” havia se instaurado na Casa das Necessidades. Iniciou-se, então, “um 

quadro de homogeneização e controle do ensino ministrado pelos padres da Congregação do 

Oratório”.264

Este episódio parecia indicar que, como havia acontecido à Companhia de Jesus, os 

oratorianos seriam expulsos dos territórios portugueses. Embora isso não tenha corrido, as 

atividades desempenhadas pelos oratorianos foram restringidas de maneira significativa. O 

medo de represálias por parte do Coroa fez com que alguns dos mais proeminentes 

congregados optassem por deixar a ordem. Dentre esses incluiu-se o padre António Pereira de 

Figueiredo (1725-1797), que abandonou a Congregação por pedido direto de Sebastião José 

de Carvalho e Melo. Contudo, ainda que tenha deixado a Congregação, Pereira de Figueiredo 

continuou auxiliando sua antiga ordem. Teriam partido dele, por mais de uma ocasião, avisos 

para que os congregados procurasse adequar suas teorias e sua postura pública aos princípios 

que então norteavam a conduta dos agentes superiores do governo português.265

263 Segundo Banha de Andrade, o Probabilismo é um sistema voltado ao ensino de uma forma de Filosofia 
Ética, inseridas na Companhia de Jesus pelo inglês Antonio Teril (1621-1676). Ainda aplicado pelos jesuítas e 
defendida por membros do clero atual, devido a sua grande pretensão moralista, a prática do Probabilismo foi 
condenada em Portugal quando ocorreu a expulsão dos jesuítas do reino, no ano de 1759. Cf.: ANDRADE, 
António Alberto Banha de. Vernei e a cultura de seu tempo. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1966., p. 428.

264 DOMINGUES, Francisco Contente.op.cit p.96.

265A figura de Pereira de Figueiredo ganhou grande projeção quando o oratoriano emergiu como um dos
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Para além da perda de congregados, outros elementos prejudicaram as atividades 

educacionais da Congregação do Oratório, destacando-se fatos como a observação realizada 

pela Real Mesa Censória no que se referia às aulas de Latim, Filosofia ou Retórica, bem como 

o monitoramento das atividades religiosas ofertadas nas congêneres oratorianas.

O colégio situado no Palácio das Necessidades, por exemplo, foi fechado, e muitas 

igrejas ligadas à Ordem sofreram interdições. Excetuando a região de Viseu, os oratorianos 

foram proibidos de pregar e ouvir confissões em quase todo território português, uma vez que 

“a moral por eles ensinada e professada foi considerada, em grande parte, repreensível e 

herética”.266 Tais episódios se situam na conjuntura das reformas promovidas pela Coroa 

Portuguesa. Longe de figurar como um caso isolado, as repreensões que alguns congregados e 

seus métodos sofreram devem ser interpretados como sintomas de um contexto de mudanças, 

onde elementos de natureza diversa sofreram processos de fiscalização e revisão por parte do 

governo português.

Enquanto os oratorianos enfrentavam tal situação, Teodoro de Almeida já 

encontrava-se em terras estrangeiras. Alguns dias após deixar a região do Porto, rumou para 

Tui, na Espanha. Ao chegar lá, viveu com certa dificuldade devido a uma interdição que lhe 

foi imposta pelo bispo da cidade. Proibido de “desenvolver qualquer atividade na região, uma 

vez que lá chegou sem papéis, esquecidos em função da precipitação de sua fuga”, teria ele, 

inclusive, recorrido à mendicância como modo de sobrevivência.267

A autorização para atuar naquela diocese lhe foi atribuída somente em outubro de 

1768. Mesmo após receber instalação e auxílio de amigos, o religioso chegou a cogitar 

empreender uma viagem para a capital holandesa, ainda que, segundo o autor da Vida, o 

oratoriano considerasse aquele local “demasiado herético” . A Holanda possuía um atrativo: 

aquele havia sido o destino de João Chevalier, antigo colega de Teodoro de Almeida, 

igualmente afastado do reino por determinação da Coroa. Chegou a buscar os meios de 

transporte mais adequados para realizar a viagem. Contudo, como encontrou somente navios

principais teóricos das políticas propostas por Carvalho e Melo. Para além de seus trabalhos sobre as reformas no 
campo da Gramática Latina, em obras como a Tentativa Teológica (1766), Pereira de Figueiredo procurou 
elogiar “a Majestade e a Soberania dos Príncipes Católicos portugueses”, de modo que o regalismo que propôs 
acompanhou o processo de desenvolvimento e sistematização das teorias políticas, educacionais e eclesiásticas 
pombalinas. Para mais informações, consultar: DIAS, Sebastião José da Silva. Portugal e a Cultura Europeia 
(séculosXVI aXVIII). Porto: Editora Campo das Letras, 2006. p. 204.

266FERRER. Francisco. op. cit. p. 240.

267DOMINGUES, Francisco Contente, op. cit., p.97.
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que partissem de São Sebastião e as extremas dificuldades em empreender uma viagem por 

mar, colocadas pela ausência de “dias com vento favoravel, com o qual o Capitão naquella 

paragem dizia”, fizeram o oratoriano desistir da empreitada. 268

Mesmo que não tenha realizado a viagem, sua pretensão, segundo Contente 

Domingues, nos revela outro ponto em relação à personalidade de Teodoro de Almeida. 

Escolhendo uma cidade como Amsterdã, marcadamente protestante no período, ele revela-se 

como um indivíduo que seguramente apostava em seus conhecimentos como pedagogo e 

como divulgador científico para angariar meios para a sua subsistência. Não é de se estranhar, 

portanto, o fato de que um local em que florescia na época o grande interesse pela Filosofia e 

pelo método experimental tenha atraído a atenção do exilado português.269

Uma vez que sua pretensão em relação às terras holandesas nunca se concretizou, em 

1769, Teodoro de Almeida se viu forçado a fixar residência na Espanha. Na quaresma daquele 

mesmo ano, procurou voltar a desempenhar suas atividades intelectuais e pastorais. Teria 

obtido tamanho sucesso em tais atividades, de modo que o biógrafo escreveu que:

[..] Apenas tinhão passado 4 meses da sua morte, veio carta do Ministério da 
Fazenda e huma assignado por dois mestres da corporação, dirigida ao Prepósito 
da Congregação de Lisboa na se declara ter-se constituido a época da 
restauração da Filosofia em Espanha no tempo, em que se vulgarizarão as obras 
filosóficas do P. Theodoro naquelles reinos, e a confessão que das ditas obras 
apprenderam os Hespanhoes o verdadeiro methodo de ensinar as sciencias 
naturaes, e que ao P. Theodoro lhes devem os progressos que tem feito e que os 
seus escritos foram, os que lhes abrirão as portas para o conhecimento da san 

Moral e da verdadeira Física.270

Teria permanecido assim atuando entre os espanhóis até o momento em que a ação 

da governo português conseguiu novamente alcançá-lo. Segundo Eugénio dos Santos, após 

tomar conhecimento do destino escolhido pelo foragido, as autoridades portuguesas 

solicitaram formalmente ao primeiro-ministro da Espanha, o marquês de Grimaldi, que 

expulsassem o “infame oratoriano” dos “Estados de El-Rei Católico”. Tal solicitação 

prontamente foi atendida, de modo que Teodoro de Almeida foi colocado, à força, para o lado 

das fronteiras francesas. Não se sabe precisamente porque as autoridades espanholas optaram

268Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 57.

269 DOMINGUES, Francisco Contente. op.cit., 98.

270Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 115.
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por expulsar o clérigo para a França em vez de mandá-lo de volta a Portugal. No entanto, tal 

episódio reforça as teses sobre o antagonismo político existente no período entre Sebastião 

José de Carvalho e Melo e o marquês de Grimaldi.271

2.3 As Luzes além Pirineus: o ambiente intelectual francês

Como mencionamos, tradicionalmente, costuma-se vincular o estudo do Iluminismo 

ao ambiente intelectual francês, bem como às ideias criadas por renomados philosophes e a 

ampla difusão delas ao redor do mundo. Ainda que tal forma de interpretação figure entre os 

objetos de revisão apresentados pela historiografia especializada no decorrer das últimas 

décadas, condição que tornou o entendimento do contexto intelectual europeu setecentista 

cada vez mais afastado de projetos ou de ideais unitários, não se pode negar que as disputas 

observadas na França daquele período tiveram grande importância e repercussão.272

Esta forma de interpretação tradicional sobre o Iluminismo e seus desdobramentos 

pode ainda ser associada ao fato do reino francês ter sido palco para o desenvolvimento do 

empreendimento intelectual e editorial que, por muito tempo, figurou como o “verdadeiro 

signo representativo da cultura e do espírito iluministas” :273 a Enciclopédia ou dicionário 

racional das ciências, das artes e dos ofícios.

O projeto da Enciclopédia vinculava-se inicialmente a tradução do Dicionário 

Universal das artes e das ciências (1728), do escritor inglês Ephraim Chambers (1680-1740). 

Movido pelo livreiro e tipógrafo André François Le Breton (1708-1779), o pretendido 

trabalho de tradução foi colocado, a partir de 1745, aos cuidados de Denis Diderot (1713

1784), já um proeminente autor da intelectualidade francesa setecentista.

Ao aceitar o trabalho Diderot acabou por ampliar seu escopo, propondo a criação de 

um trabalho enciclopédico feito por estudiosos franceses. Entre as primeiras medidas tomadas 

pelo novo responsável constava a tentativa de angariar o apoio da Coroa para a plena 

realização do projeto. Entretanto, os primeiros esforços de Diderot reverteram-se somente na

271 SANTOS, Eugénio dos. op.cit, p. 81.

272 HIMMELFARB, Gertrude. Os caminhos para a modernidade: os Iluminismos Britânico, Francês e 
Americano. São Paulo Editora É Realizações, 2011, p.12-14.

273 DARNTON, Robert. O Iluminismo como negócio: história da publicação da Enciclopédia (1775 -  1800). 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 24-25.
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obtenção de uma boa vontade por parte do sensor de publicações real, desde que os artigos da 

futura obra que tratassem sobre temas de religião passassem pelo crivo de um teólogo. Com 

este aval relativamente positivo, Diderot convidou Jean Le Rond D ’Alembert (1717-1783), 

renomado matemático, para ocupar a função de coeditor de assuntos científicos da publicação. 

Outros nomes célebres foram convidados pelo editor principal para participar do projeto, de 

modo que os assuntos relacionados à música ficaram sob responsabilidade de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), a parte da gramática coube a César Chesneau Dumarsais (1676-1756) 

e as áreas da teologia e da religião ficaram a cargo do abade Mallet. Denis Diderot ainda 

incumbiu-se da direção de outros domínios do conhecimento, como a História da Filosofia, 

dos Ofícios e das Artes Técnicas, bem como de outros campos para os quais não foi possível 

encontrar, logo de início, um competente redator.274

Um primeiro prospecto voltado à publicação da obra foi divulgado e distribuído 

pelos organizadores em novembro de 1750. Para além de tentar cooptar os estudiosos mais 

notáveis do período, o texto buscava evidenciar certo distanciamento do projeto agora 

encabeçado Diderot e D ’Alembert em relação à proposta original, delineando que, mais do 

que um simples trabalho de tradução, os editores esperavam traçar “um quadro geral dos 

esforços da mente humana, em todos os gêneros, em todos os tempos”.275 Como resposta, os 

organizadores obtiveram, quase de imediato, numerosas subscrições. O prospecto teria atraído 

cerca de cento e sessenta colaboradores iniciais, fato que viabilizou a publicação do primeiro 

volume da Enciclopédia meses após o primeiro momento de idealização, precisamente em 

junho de 1751.

Inicialmente, previa-se que a publicação deveria ser composta apenas por dez 

volumes, sendo que oito destes agrupariam textos ou verbetes e outros dois trariam gravuras e 

ilustrações de natureza variada. No entendimento de Diderot e D'Alembert, a apresentação do 

caráter imagético figurava como algo essencial para a plena exposição de toda a gênese e de 

todo estado das ciências, das artes liberais e das artes mecânicas. A utilização de imagens 

igualmente serviria como mecanismo facilitador para a compreensão de vários pontos teóricos 

abordados pelos verbetes da obra. Sobre esta questão, ainda no Discurso Preliminar,

274 CHAUÍ, Marilena. Diderot (1713-1784) -  Vida e Obra. In: DIDEROT, Denis (1713-1784). Textos 
Escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 06-08.

275 MARQUES NETO, José Castilho. Apresentação. In: Enciclopédia, ou, Dicionário raciocinado das ciências 
das artes e dos ofícios por uma sociedade de letrados: Discurso preliminar e outros textos (1751-1772). 
Tradução de Fúlvia Maria Luiza Moretto. São Paulo: Editora Unesp, 1989, p. 11-14.



1 2 4

D'Alembert argumentou que um simples vislumbre sobre o objeto narrado ou a sua 

representação poderiam dizer mais ao público do que uma série de páginas de exposição. 

Deste modo, verbetes e gravuras, ainda que impressos em volumes separados, podem ser 

interpretados como elementos que se complementam na hierarquia ordenadora dos diferentes 

ramos do saber apresentada ao longo da Enciclopédia216

Contudo, seja pela “atração que exerceu sobre as forças mais vivas da França da 

época” ou pelo “equilíbrio que soube dar a formas de cultura variadas e complexas”,211 o 

projeto enciclopedista acabou por ganhar contornos e relevância ainda maiores. De fato, 

quando finalizada, em 1112, a vasta obra era composta por trinta e cinco volumes, algo 

notável uma vez que a maioria dos dicionários publicados na França até aquele momento não 

conseguiu ultrapassar a marca de dois tomos. Como forma de organização final, dezessete 

volumes apresentavam somente textos, representados por um total de 11.818 verbetes ou 

artigos. Outros onze volumes principais traziam cerca de 3.120 imagens, dentre as quais 

encontravam-se pranchas, ilustrações, gravuras e mapas. Além disso, sete volumes com 

conteúdos suplementares também saíram do prelo, com objetivo de agregar uma série de 

apêndices, índices e imagens, elementos adicionais considerados curiosos e de interesse do 

grande público.218

No primeiro volume os organizadores já  forneciam indícios daquilo o que a

Enciclopédia se tornaria. Em suas páginas foram apresentados alguns verbetes que

transitavam por áreas diversas do conhecimento, dentre as quais estão a Anatomia, a

Aritmética, as Artes, a Geometria, a História, a Literatura, a Moral, a Música, a Política,

dentre outras. A autoria de tais textos era outro atrativo apresentado pela obra, uma vez que

nomes famosos no período, como Montesquieu (1689-1155), D ’Holback (1123-1189) e

Voltaire estavam entre os responsáveis por escrevê-los. Para além dos referidos verbetes, o

volume inicial também apresentava um polêmico Discurso Preliminar, onde os organizadores

teceram uma série de argumentos em defesa da plena ilustração de todos domínios das

ciências e das artes em geral. O Discurso Preliminar é de autoria de D ’Alembert. Contudo,

216 Sobre a importância das imagens na obra, ver: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. A Encyclopédie de 
Diderot: de Tratado a álbum ilustrado. Observações, sobre os riscos de interpretações editoriais. In: Anais do 
Museu Paulista, São Paulo, Nova Série, Volume 1, 1993, p. 292-296.

211 VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. Bauru: Editora Edusp, 2003, p. 211-230.

218 MATTOS, Franklin de. Árvore do Saber. In: Enciclopédia, ou, Dicionário raciocinado das ciências das 
artes e dos ofícios: Volume I -  Discurso Preliminar e outros textos. Tradução de Fúlvia Maria Luiza Moretto e 
Maria das Graças de Souza. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 28.
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nas edições subsequentes, o texto sofreu processos de revisões, sendo que a sessão final foi 

editada e passou a contar com o texto do Prospecto, anteriormente redigido por Diderot, além 

de outras observações e advertências elaboradas por ambos os editores.279

Embora os pormenores que envolvem os agentes e a criação da Enciclopédia sejam 

assuntos deveras interessantes, uma breve exposição sobre os objetivos e os princípios 

filosóficos que inspiraram o projeto nos parece mais relevante neste momento. Ao discorrer a 

respeito do caráter geral que um projeto de natureza enciclopedista deveria apresentar, o 

próprio Diderot determina em um dos verbetes presentes na obra que:

[..] A finalidade de uma Enciclopédia é reunir os conhecimentos dispersos pela 
superfície da Terra, expor seu sistema geral aos homens com que vivemos e 
transmiti-los aos que virão depois de nós, a fim de que os trabalhos dos séculos 
passados não tenham sido inúteis para os séculos vindouros, para que nossos 
descendentes, tornando-se mais instruídos, sejam, ao mesmo tempo, mais 
virtuosos e mais felizes.280

Seguindo tal perspectiva, ou seja, interpretando o trabalho que viria a ser realizado 

como uma forma de apresentação encadeada e utilitária dos diferentes domínios do 

conhecimento, os editores igualmente determinaram no Discurso Preliminar dois objetivos 

principais

[..] Como Enciclopédia, deve expor, tanto quanto possível, a ordem e o 
encadeamento dos conhecimentos humanos; como Dicionário razoado das 
artes, das ciências e dos ofícios, deve conter, sobre cada ciência e cada arte, seja 
liberal, seja mecânica, os princípios gerais em que se baseia e os detalhes mais 
essenciais que formam seu corpo e substância.281

É seguro, portanto, afirmar que constava entre as intenções dos editores a realização 

de um trabalho de inventário, de catalogação e de exposição de boa parte dos saberes, sejam

279REALE, Giovanni. História da Filosofia: do Humanismo a Kant. São Paulo: Editora Paulinas, 1990, p.695- 
698.

280 DIDEROT, Denis. Enciclopédia (Filosofia). In: Enciclopédia, ou, Dicionário raciocinado das ciências das 
artes e dos ofícios: Volume II -  Os sistemas dos conhecimentos. Tradução de Maria das Graças de Souza. São 
Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 158.

281 DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, Jean le Rond. Discurso Preliminar. In: Enciclopédia, ou, Dicionário 
raciocinado das ciências das artes e dos ofícios: Volume I -  Discurso Preliminar e outros textos. Tradução de 
Fúlvia Maria Luiza Moretto e Maria das Graças de Souza. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 47.
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humanos ou naturais, produzidos até meados da segunda metade do século XVIII. Embora a 

escolha do gênero enciclopédico para compor o projeto possa parecer algo estratégico, 

inclusive indo ao encontro de outras iniciativas de grande divulgação, como a Recreação 

Filosófica do próprio padre Teodoro de Almeida, a pretensão principal de Diderot e 

D ’Alembert não era, em si mesma, uma grande novidade.

Desde a Antiguidade, obras voltadas ao entendimento da História Natural já 

apresentavam tal pendor. As obras aristotélicas são um bom exemplo para ilustrar tal 

perspectiva. O mesmo pode-se afirmar em relação a alguns empreendimentos Tardo-Antigos 

ou Medievais. Pode-se encontrar a apresentação dos diferentes ramos do saber de maneira 

ordenada e unificada na obra de Isidoro de Sevilha (560-630). Composta por cerca de vinte 

volumes, a vasta obra do arcebispo de Sevilha abordava assuntos de natureza não apenas 

clerical ou eclesial, como também outros temas de caráter geral. Ao subdividi-los em áreas 

como a Astronomia, a Geografia, a Matemática, a Meteorologia, a Mineralogia e a Zoologia, 

pode-se ainda vislumbrar um legítimo esforço enciclopédico no trabalho deste autor, mesmo 

que o período em que ele viveu não tratasse sua iniciativa segundo tais termos. Em fins do 

século XII e início do século XIII, quando as primeiras universidades europeias começavam a 

se estabelecer, outro empreendimento intelectual de natureza semelhante também acabou por 

emergir. A obra em questão não é outra senão a Speculum majus, extenso projeto organizado 

pelo dominicano Vicent de Beauvais (c.1190-1264). Tal obra era composta por cerca de 

10.000 capítulos, distribuídos em 80 volumes. Os assuntos por ela abordados foram divididos 

em três partes principais, sendo que na primeira apresentam-se temas históricos; na segunda 

tratam-se de temas da natureza, onde foram narradas tanto a história bíblica da criação do 

mundo quanto a estrutura básica do conhecimento ocidental da época; e, por fim, na terceira 

parte são abordados assuntos relativos à educação, às regras gramaticais, à Retórica, à Lógica 

e à Poesia. Escrita originalmente em latim, a obra de Vicent de Beauvais foi traduzida para o 

francês em 1328, sendo posteriormente impressa e distribuída em Paris em meados de 1496.282

As reflexões que tiveram maior influência no projeto enciclopedista de Diderot e 

D ’Alembert pertenciam, porém, a outro filósofo do período moderno: o inglês Francis Bacon 

(1561-1626). Conforme Maria das Graças de Souza, ainda que outros letrados do período

282 NOBRE, Sérgio. Uma introdução à história das enciclopédias -  a enciclopédia de matemática de Christian 
Wolff de 1716. In: Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, volume 5, n. 1, 2007, 
p. 34-36.
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como René Descartes e Pierre Bayle283 tenham igualmente voltado seus interesses à edição de 

dicionários históricos ou críticos, Bacon foi o primeiro filósofo moderno a erigir uma obra 

voltada à exposição ordenada e encadeada de todo o conjunto que integrava os diferentes 

saberes humanos e sua vasta história. Em obras como o Advancement o f Learning, publicado 

em 1605, o filósofo inglês apresentava não apenas um balanço, como também um diagnóstico 

completo a respeito dos saberes de seu tempo. Tal diagnóstico foi realizado mediante 

demonstração, em perspectiva histórica, das diferentes formas de progresso por ele 

observadas no campo científico. Para Bacon, tais avanços decorreram de fatores como a 

acumulação e a cooperação, procedimentos constantes que poderiam ser observados em 

diferentes gerações de estudiosos ou pesquisadores.284

Para além do diagnóstico sobre o estado da arte das ciências de seu tempo, elemento 

em sua concepção deficiente na generalidade das obras modernas, Bacon igualmente buscou a 

realização de um trabalho de catalogação e de ordenamento das diferentes formas 

conhecimentos. Seu principal objetivo era que tais saberes pudessem ser observados segundo 

critérios unificados, previamente aceitos e estabelecidos entre a dita comunidade científica de 

sua época. Seguindo esta lógica, no livro II do Advancement o f Learning os diferentes saberes 

ou conhecimentos humanos são divididos em três categorias ou ramos principais, a saber: a 

razão (ou Filosofia), a memória (ou História) e a imaginação (ou Poesia). O critério baconiano 

para a criação de tais categorias baseava-se não somente no objeto ou na forma de 

conhecimento a ser analisado, como também nas diferentes faculdades envolvidas em sua 

origem ou criação. Como teoria do conhecimento, tal proposta destacava-se ainda pela 

integração entre os domínios da teoria e da prática. Conforme Paolo Rossi, neste ponto reside 

de fato algo notável na iniciativa de catalogação dos saberes proposta por Bacon: a especial

283No verbete Dicionário, da Enciclopédia, o próprio D’Alembert reconhece as contribuições de Pierre Bayle 
para o campo da publicação de dicionários históricos, filosóficos e críticos. Contudo, o método de Bayle é 
igualmente criticado por “fazer menção a um grande número de autores pouco conhecidos e ter omitido outros 
tantos célebres”. Neste sentido, para D’Alembert, o dicionário de Bayle “apenas em um sentido impróprio” 
poderia receber alcunha de uma obra de caráter histórico, devendo ser tratada mais como um “dicionário 
filosófico e crítico, em que o corpo de texto é um mero motivo para notas”. Ver: D’ALAMBERT, Jean Le Rond. 
Dicionário (Ordem enciclopédica, Entendimento, Razão, Filosofia, ou Ciência do Homem, Lógica, Arte de 
comunicar, Gramática, Dicionário). In: Enciclopédia, ou, Dicionário raciocinado das ciências das artes e dos 
ofícios: Volume II -  Os sistemas dos conhecimentos. Tradução de Maria das Graças de Souza. São Paulo: 
Editora Unesp, 2015, p. 123-125.

284 SOUZA, Maria das Graças de. Círculo dos conhecimentos. In: Enciclopédia, ou, Dicionário raciocinado 
das ciências das artes e dos ofícios: Volume I -  Discurso Preliminar e outros textos. Tradução de Fúlvia Maria 
Luíza Moretto e Maria das Graças de Souza. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 14-15.
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atenção dada pelo filósofo inglês aos procedimentos oriundos das técnicas e das artes. Ao 

reconhecer a grande utilidade de tais campos para o progresso do saber humano, Francis 

Bacon procurou abordar os procedimentos cotidianos de indivíduos como os artesãos, os 

navegantes, os inventores, os técnicos e os engenheiros com a mesma atenção que destinava a 

outros domínios já estabelecidos, como a Filosofia, a História, a Literatura ou a 

Jurisprudência. Reconhecendo a forte dívida que o campo científico teria para com os 

artesãos, o entrecruzamento que as obras baconianas realizava entre os saberes científicos e 

técnicos teria igualmente servido para o enriquecimento da natureza das ditas “verdades 

empíricas” admitidas no contexto intelectual em que atuou o filósofo inglês atuou, fator que 

teria sido decisivo para a afirmação de campos até então menores como a Química, a 

Mineralogia, a Botânica e a Geologia.285

Ainda que concorde que retratar Francis Bacon como o grande “pai da ciência 

moderna” somente em função de sua iniciativa de criação de um método indutivo seja o 

equivalente à colocá-lo em um pedestal impróprio, Paolo Rossi destaca que a atenção dada 

pelo filósofo inglês as artes mecânicas e as técnicas deve ser citada entre os principais 

fundamentos para a implementação de reformas significativas no campo do conhecimento e 

de sua organização.286

Para Rossi, o simples fato da obra baconiana considerar as artes técnicas e mecânicas 

enquanto elementos capazes de revelar os processos efetivos da natureza e ao ver nelas uma 

forma de inventividade ausente no saber tradicional, ou seja, seu movimento de oposição à 

lógica das escolas e das teorias vigentes no período, já  são argumentos suficientes para 

colocar tal filosofia em posição de destaque, sem necessariamente lhe dotar de formas de 

primazia ou de superioridade indevidas.287

Embora outros princípios tenham igualmente influenciado o processo de constituição 

da Enciclopédia francesa, dentre os quais destacavam-se a escolha de colaboradores segundo 

mérito e a liberdade para a escrita,288 a taxonomia do conhecimento e a atenção para com os 

procedimentos oriundos das técnicas e das artes figuram como os elementos que surtiram 

maior impacto na obra. Esta influência, claramente baconiana, é visível desde o início do

285 ROSSI, Paolo. Francis Bacon: da magia à ciência. Curitiba: Editora UFPR, 2006, p. 84.

286 ROSSI, Paolo. Naufrágio sem espectador: a ideia de progresso. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 38-43

287 ROSSI, Paolo. Os filósofos e as máquinas 1400-1700. São Paulo: Companhia das letras, 1989, p. 100.

288DARNTON, Robert. op. cit, p. 30.
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primeiro tomo, momento em que Diderot e D ’Alembert apresentam uma explicação detalhada 

sobre a origem e finalidade dos sistemas de conhecimento humano. Uma vez que a natureza e 

os seres físicos atuariam sobre os nossos sentidos, temos a defesa de que a forma de 

entendimento que fazemos a respeito de tais seres obedeceria uma lógica que poderia ser 

dividida somente segundo três faculdades principais:

[..] A memória, a razão ou a imaginação. Ou o entendimento realiza uma 
enumeração pura e simples de suas percepções através da memória; ou as 
examina, as compara e as assimila pela razão; ou se compraz em imitá-las e 
contrafazê-las pela imaginação. Do que resulta uma divisão geral do 
conhecimento humano, que parece bem fundamentada, em História, que se 
refere à memória, em Filosofia, que emana da razão, e em Poesia, que nasce da

~ 289imaginação.

Este critério de distribuição vincula-se ainda a outra concepção em voga no período 

moderno: a ideia de que a origem dos saberes humanos deveria ser associada ao plano das 

sensações e da experiência. De fato, pode-se ler outras passagens do Discurso Preliminar 

argumentos em defesa de que:

[..] Nada é mais incontestável do que a existência de nossas sensações, e, sendo 
assim, para provar que elas são o princípio de todos os nossos conhecimentos, 
basta demonstrar que podem sê-lo; pois em boa Filosofia, toda dedução que tem 
por base fatos ou verdades reconhecidas é preferível a outra, apoiada apenas em 
hipóteses, por mais engenhosas que sejam.290

Sabe-se que o entendimento sobre conhecimento e experiência, assim como as 

possíveis ligações e distanciamentos que tais conceitos possuem, foram elementos que se 

sofreram alterações ao longo do tempo. Conforme Maria das Graças de Souza, no contexto da 

modernidade a noção de experiência, por exemplo, ampliou-se em função de episódios como 

as grandes navegações e o aprimoramento das técnicas e dos instrumentos, de modo que 

inúmeros pensadores não puderam deixar de considerá-la enquanto um valoroso critério para 

a determinação dos objetos vinculados ao conhecimento humano. Este é não somente o caso

289DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, Jean Le Rond. Explicação detalhada do sistema dos conhecimentos 
humanos. In: Enciclopédia, ou, Dicionário raciocinado das ciências das artes e dos ofícios: Volume I -  
Discurso Preliminar e outros textos. Tradução de Fúlvia Maria Luiza Moretto e Maria das Graças de Souza. São 
Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 267.

290DIDEROT, Denis; D ’ALEMBERT, Jean Le Rond. op. cit., p. 49.
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da já  destacada filosofia baconiana, como da obra de outros filósofos, dentre os quais estão 

René Descartes e John Locke. Os enciclopedistas franceses, deste modo, podem ser vistos 

como herdeiros de tal tradição filosófica. Ainda que os diferentes domínios do conhecimento 

pudessem ser apresentados segundo teorias mais estabelecidas na época, o próprio Diderot 

afirmou que “uma vez que a natureza nos ofertaria somente coisas particulares, infinitas em 

número e sem nenhuma divisão fixa”,291 apenas critérios que partissem da questão da 

experiência e dos sentidos, como o método proposto por Francis Bacon, seriam realmente 

úteis no trabalho de classificação e de mapeamento dos objetos cognoscíveis que nos
292cercam292

A predileção pelo método baconiano também deu origem a outro famoso elemento 

da Enciclopédia francesa: o Quadro dos Conhecimentos, ou árvore dos conhecimentos. 

Dentre outros pontos, a metafórica árvore foi utilizada pelos organizadores para mostrar como 

todas as disciplinas, ainda que pertencessem a campos, estavam interligadas. Porém, diferente 

de propostas mais reducionistas que a precederam como, por exemplo, a cartesiana,293 onde o 

conhecimento possuiu suas raízes atreladas à Metafísica, seu tronco à Filosofia Natural e 

divide-se posteriormente em poucos ramos,294 o modelo francês procurava apresentar o 

conhecimento humanos em toda a sua pluralidade e diversidade.

291DIDEROT, apud. SOUZA, Maria das Graças de. op. cit, p. 17.

292SOUZA, Maria das Graças de. op. cit, p. 16-17.

293É preciso salientar neste ponto que embora compartilhasse de boa parte das críticas postuladas ao argumento 
da autoridade no que se referia ao estudo da Filosofia Natural e da Mecânica, a filosofia cartesiana ainda 
apresentava um sistema de organização dos conhecimentos que visava estabelecer uma forma de saber rigoroso e 
seguro segundo um conjunto de princípios baseados tanto na esfera divina quanto na humana e na natural. Não 
era a diversidade de saberes encontrada em tais esferas, contudo, o assunto que estava em voga na criação da 
árvore do conhecimento cartesiana. Seu principal interesse residia na criação de um ponto de vista comum que 
deveria orientar todos os princípios que constituiriam tal árvore, de modo a afastar elementos heterogêneos, 
como a sociedade ou a política, dos domínios do conhecimento científico. Para mais informações sobre o método 
e a filosofia cartesiana, consultar: ROCHA, Ethel Menezes. Descartes. In: PECORARO, Rossano (org.). Os 
Filósofos: Clássicos da Filosofia -  Vol. I de Sócrates a Rousseau. Rio de Janeiro: Editora Vozes / Editora PUC -  
Rio, 2008, p. 213-237.

294 Na obra Princípios da Filosofia (1644), René Descarte argumenta que “toda a Filosofia é como uma árvore, 
cujas raízes são formadas pela Metafísica, o tronco pela Física e os ramos constituem todas as outras ciências 
que, ao cabo, se reduzem a três principais: a Medicina, a Mecânica e a Moral”. Ver: DESCARTES, René. 
Princípios da Filosofia. Lisboa: Guimarães Editores, 1978, p. 42.
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Figura 5 -  Quadro dos Conhecimentos, ou árvore dos conhecimentos, Paris, 1751.

A estrutura foi utilizada com a intenção de ilustrar como todos os saberes teriam sua 

origem em um mesmo tronco central, representado pelo entendimento, fluindo, em sequência, 

por outras ramificações de acordo com o uso que as três faculdades humanas principais -  a 

memória, a razão ou a imaginação -  faria para lhes dar formas de significação. Mais do que 

um quadro teórico único, os editores procuravam salientar com esta imagem uma grande 

gama de conhecimentos produzidos pelos seres humanos em variados tempos e lugares, bem 

como a possibilidade de preservá-los e de transmiti-los para a posteridade.

O grande exemplo utilizado pelos enciclopedistas foi “globo intelectual”,de

Francis Bacon:
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Figura 6 -  Globo intelectual, Novum Organum,1620 295

Misturando metáforas, os editores defendiam que, a fim de posicionar os filósofos de 

seu tempo acima do vasto e tortuoso labirinto que compõem a totalidade do saber humano, a 

árvore também deveria funcionar como uma espécie de mapa do mundo:

295 Em suas obras, Francis Bacon utiliza a imagem do “globo intelectual” para estabelecer uma espécie de 
paralelismo entre a natureza e a intelecto humano. Para o filósofo inglês, assim como no globo terrestre, no 
metafórico “globo intelectual” poderiam ser facilmente encontradas regiões desertas e regiões com grande 
cultivo. Tal metáfora foi utilizada para mostrar que o fator determinante para o progresso de uma dada forma de 
conhecimento residia na atenção e no cuidado que foram despendidos pelos seres humanos no processo de sua 
criação e posterior utilização. Frente as grandes descobertas de seu tempo, para Bacon, seria uma verdadeira 
desgraça observar os homens desbravando pontos inimagináveis no globo terrestre ao mesmo tempo em que se 
recusavam a estender as fronteiras de seus próprios conhecimentos. Para mais informações, ver: MANZO, 
Silvia. Uma nova ciência para um novo mundo. In: Revista Sképsis, Ano VIII, n. 12, 2015, p. 121-145.
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[..] Que deve mostrar os principais países, sua posição e sua dependência mutua, 
o caminho em linha reta entre um a outro, frequentemente entrecortado por mil 
obstáculos que, em cada país, só podem ser conhecidos pelos habitantes ou pelos 
viajantes, e que só os mapas mais detalhados poderiam indicar. Tais mapas 
particulares são os diferentes verbetes de nossa Enciclopédia; a árvore, ou seu 
sistema figurado, é seu mapa-múndi.296

Uma vez que os sistemas de conhecimento poderiam ser vistos como elementos 

derivados de diferentes ramificações e, partindo de tal pressuposto, não seria possível aos 

filósofos averiguar todas as estradas apresentadas por este imenso mapa-múndi. O que 

determinaria a escolha de um princípio de análise ou de interpretação para os diferentes 

saberes mundo não seria outro fator senão a natureza ou os interesses que moviam o espírito 

inquiridor do intelectual interessado:

[...] O sistema de nossos conhecimentos é composto por diferentes ramos, 
vários dos quais têm um ponto de reunião comum. E como partindo-se deste 
ponto não é possível se enveredar ao mesmo tempo em todas as estradas, o que 
determina a escolha é a natureza diferente de cada espírito. Por isso, é muito raro 
que um mesmo espírito percorra ao mesmo tempo um grande número delas. 297

Encontramos neste momento do Discurso Preliminar uma explicação para as

divergências observadas nos diferentes modos de tratamento dos saberes. Sempre ressaltando 

que o sistema geral das ciências e das artes se configurava como “uma espécie de labirinto ou 

de caminho tortuoso, em que o espírito se enreda sem conhecer muito bem a trilha que deve 

seguir”,298 os organizadores da Enciclopédia apontavam que motivações e interesses de 

natureza diversa sensibilizaram o espírito inquiridor de incontáveis gerações, determinando 

não apenas o modo como tais indivíduos analisaram uma dada questão, como também suas 

predileções por certas áreas ou teorias interpretativas.

Partindo do pressuposto de que todos os seres humanos teriam a mesma capacidade 

para adquirir conhecimento, ainda que propensões individuais orientassem o aprendizado, as 

referidas motivações ou interesses estariam entre os elementos responsáveis por dividir os

modos de tratamento dos saberes humanos em três grupos ou ramificações principais. A

296DIDEROT, Denis; D ’ALEMBERT, Jean Le Rond. op. cit., p. 115.

297Idem, p. 113-114.

298Idem, p. 113.
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primeira destas ramificações seria melhor representada por aqueles que se ocupavam de temas 

da memória e da história, entendida pelos enciclopedistas como o ofício dos eruditos; a 

segunda englobaria os que se interessavam pelos domínios da razão propriamente dita, 

exemplificada como a atividade própria aos espíritos filosóficos; por fim, a terceira 

ramificação agruparia todos os indivíduos que viam seu trabalho envolto por elementos como 

as belas-artes e os artifícios da imaginação, alcunhados na obra como espíritos criadores.299

Por meio desta cisão das formas de tratamento dos saberes humanos em grupos 

distintos, podemos ainda perceber a apresentação de uma sociedade de letrados composta por 

mundos em competição, quase sempre causada pelo desprezo que um determinado grupo 

nutria em relação aos interesses que moviam o espírito inquiridor dos demais.

Para ilustrar tal questão, seguindo a tradição baconiana, evoca-se novamente a 

importância dos artesãos. Salientando que a mesma sociedade que parecia “venerar grandes 

gênios ou eruditos” mostrava-se incapaz de meramente “valorizar as mãos que a serviam”,300 

defende-se a perspectiva de que o quadro de desprezo que se observava por algumas 

atividades teria se instituído em função da forma pejorativa como alguns grupos olhavam para 

toda a sorte de atividades que dependessem de operações manuais para sua execução. 

Contudo, uma vez que convencionalmente poder-se-ia atribuir “a todo sistema de 

conhecimentos passível de ser reduzido a regras positivas, invariáveis e independentes do 

capricho ou da opinião”301 a alcunha de “arte”, mesmo atividades de menor prestígio, como a 

agricultura, poderiam ser valorizadas, sobretudo, pelo lado prático e a utilidade social que 

demonstravam.

Utilizando exemplos como a atividade anteriormente citada, Diderot e D ’Alembert se

esforçavam em mostrar como tanto a distinção que seus contemporâneos costumavam aplicar

às formas de conhecimento vigentes, ou seja, designá-las como artes liberais ou artes

mecânicas, quanto a superioridade que concediam às primeiras, seriam fruto da aversão e dos

preconceitos que muitos ainda nutriam em relação aos modos de vida e de trabalho das classes

populares. Dentre os exemplos elencados pelos enciclopedistas para denunciar este suposto

preconceito, contam-se também episódios como a descoberta da bússola e a invenção do

relógio. No que se refere ao primeiro caso, chocava aos organizadores o fato de que todo o

299BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o iluminismo e a Revolução Francesa. São Paulo: Editora 
Unesp, 1996, p. 37-38.

300DIDEROT, Denis; D ’ALEMBERT, Jean Le Rond. op. cit., p. 107.

301Idem, p. 103.
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processo de descoberta e de aplicação de um instrumento tão importante para as grandes 

navegações merecesse menor atenção quando comparado ao estudo das propriedades que 

atuavam em suas agulhas, tema de grande interesse entre os físicos do período. Para o caso 

dos relógios, causava igual estranhamento o fato de que os nomes de muitos dos benfeitores 

que contribuíram para seu aperfeiçoamento permanecessem ignorados do grande público, seja 

em função do desprezo que o conhecimento erudito demonstrava para com a classe dos 

artesãos ou do longo tempo necessário para o aprimoramento de um objeto que, para muitos, 

não possuía mais que um caráter corriqueiro.302

Ao verificar a aparente impotência das gerações precedentes em corrigir tais 

preconceitos, os enciclopedistas defenderam que parecia caber à sociedade de letrados 

setecentista ao menos a realização de trabalhos que procurassem “distinguir e apontar os 

elementos responsáveis por sua fonte” .303

Assim, além de responsabilizar as gerações precedentes gerações pela valorização de 

determinados saberes em detrimento de outros, os idealizadores da Enciclopédia igualmente 

visavam denunciar outra distorção ou abuso apresentado na produção filosófica da época, a 

saber: a superioridade legada aos domínios da Teologia.

Destacando que eram raras as gerações de sábios que não situavam, de bom grado, 

seus métodos e seus interesses em uma posição de destaque ao construir mapas ou quadros de 

conhecimento, estes philosophes procuraram apresentar sua iniciativa como uma alternativa 

plausível no interior de um universo dominado por outros tipos de propostas:

[...] Assim como nos mapas gerais do globo que habitamos os objetos estão 
mais ou menos próximos e apresentam um aspecto diferente segundo o ponto de 
vista em que o olhar é posicionado pelo geógrafo que traça o mapa, do mesmo 
modo a forma da árvore enciclopédica dependerá do ponto de vista em que nos 
colocarmos para encarar o universo literário. Podemos, portanto, imaginar tantos 
sistemas diferentes do conhecimento humano quanto forem os mapas-múndi de 
diferentes projeções, e cada um destes sistemas poderá mesmo ter, à exclusão 
dos outros, alguma vantagem em particular.304

Se a metafórica árvore enciclopédica não passava de uma possibilidade em um vasto 

mundo, o que a tornava superior quando comparada ao saber especulativo, até então,

302DIDEROT, Denis; D ’ALEMBERT, Jean Le Rond. op. cit, p. 107.

303Idem, p. 108.

304Idem, p. 115.
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estabelecido? A resposta dos organizadores estava em sua proposta de limitação dos campos 

filosófico e científico ao domínio do cognoscível. Essencialmente, tais indivíduos 

acreditavam que limitar a “verdadeira atividade filosófica” ao mundo material estaria entre os 

primeiros passos para a fixação de uma espécie de tipografia voltada ao entendimento do 

vasto “mapa-múndi” de saberes. Com maior ênfase na indução, em detrimento de verdades 

estabelecidas ou reveladas provenientes da Teologia e do método escolástico, Diderot e 

D ’Alembert acreditavam que poderiam instituir uma nova visão sob os domínios da Filosofia 

e das ciências, pautada na investigação do universo e no experimentalismo.305

De fato, é inegável que tanto elementos como as críticas aos saberes estabelecidos, 

veladas ou abertas, quanto alegorias como a árvore do conhecimento foram empregadas pelos 

enciclopedistas e por seus contemporâneos visando construção de certos limites entre tudo 

aquilo o que era passível ao conhecimento humano e os demais elementos que o nosso 

entendimento jamais poderia alcançar.

Mais do que um sistema fechado, estes philoshophes procuravam mostrar que todos 

os campos que comporiam a vastidão do conhecimento humano eram maleáveis e, portanto, 

passíveis de processos de revisão e de crítica. Avessos aos dogmatismos da Filosofia de seu 

tempo, ao tentar “podar” alguns galhos da metafórica árvore do conhecimento, muitos destes 

sujeitos não apenas apresentaram argumentos em defesa da valorização de outros domínios do 

saber, como pretenderam eliminar o caráter sagrado de certos processos de constituição dos 

saberes.306

A consequência prática deste tipo de proposta não seria outra senão retirar a principal 

autoridade sobre a produção de conhecimento das mãos dos clérigos ou dos religiosos, 

transferindo-a para a nova comunidade de letrados que se constituía em torno de projetos 

similares à Enciclopédia. Contudo, devemos ter o devido cuidado ao abordar tal questão. 

Ainda que tenha lançado novas luzes sob determinados assuntos e permitido a difusão das 

ideias defendidas pelo grupo que o idealizou, mesmo o famoso projeto enciclopedista possuiu 

um caráter mais ortodoxo do que sua lenda faz parecer.

Conforme Franco Venturi, é inegável que campos como a Filosofia Natural, a 

Mecânica e a Matemática foram expostos e explorados em ampla perspectiva por diferentes

305 DARTON, Robert. Os filósofos podam a árvore do conhecimento: a estratégia epistemológica da
Encyclopedie. In: DARTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural 
francesa. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Terra & Paz, 2018, p. 252-255.

306DARTON, Robert. op. cit, p. 253.
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philosophes nos verbetes e discursos da publicação. O mesmo pode-se afirmar em relação a 

alguns temas relativos à Política e ao Direito, abordados como partes de importantes dilemas 

morais ou filosóficos que intrigavam a intelectualidade setecentista.307

A religião e seus desígnios, entretanto, são conteúdos que sofreram formas de exame 

mais cautelosas, seja em função da censura imposta pelo contexto ou mesma da prudência 

demonstrada pelos próprios filósofos desta geração de enciclopedistas. Examinaremos o lugar 

da religião em meio a tal contexto a seguir.

2.4 O lugar dos religiosos em um processo de secularização

Como vimos, partindo da rejeição de posições unilaterais, o discurso filosófico 

francês setecentista começou a se organizar segundo princípios racionais. Repetida em 

discursos de natureza diversa, uma nova concepção sobre a ideia de razão tornou-se um 

verdadeiro mantra entre os philosophes deste período. O conceito de razão, que, por muito 

tempo, foi empregado na construção de sistemas fechados, elevou-se a uma condição basilar 

em diversos campos, simbolizando não apenas a boa-fé como a sensatez de todos aqueles que 

juravam fazer uso de seus princípios da melhor maneira possível.308

De fato, manifestava-se neste momento em boa parte do ambiente intelectual 

europeu uma verdadeira mudança de significação no conceito de razão. Se para os grandes 

sistemas dos séculos precedentes, dentre os quais destacam-se os criados por Descartes, por 

Malebranche e por Leibniz, a razão figurava como “a região das verdades eternas”, ou o lugar 

habitado por todas as “verdades que são comuns ao espírito humano e ao espírito divino”,309 

os filósofos setecentistas esforçaram-se por conferir ao termo um novo sentido.

307 VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. São Paulo: Editora EDUSC, 2003, p. 225.

308No que se refere ao ambiente intelectual francês setecentista, as obras de Montesquieu e de Rousseau 
figuram como exceções neste cenário de vasta valorização da razão e de seus princípios. Ambos pareciam não 
compartilhar da crença exacerbada que muitos philosophes de sua geração nutriam sobre os princípios racionais 
como forças motrizes, que levariam a humanidade a abandonar um estado de minoridade, rumo ao progresso nos 
campos social e intelectual. Neste sentido, ainda que fosse tratado com certa reverência no âmbito pessoal, as 
ideias de Montesquieu eram propositalmente ignoradas por seus pares. Rousseau, por sua vez, foi tratado com 
maior desprezo, uma vez que foi insultado publicamente como “Judas” e teve sua obra alcunhada como 
“antiphilosophe” por figuras como Voltaire e Diderot. Para mais informações, ver: HIMMELFARB, Gertrude. 
op. cit., p. 193-236.

309CASSIRER, Ernest. A filosofia do Iluminismo. Campinas: Editora da UNICAMP, 1997, p. 31-32.
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Conforme Ulrich Im Hof, não são raros os autores naquele período que gostavam de 

atribuir ao seu século a designação de “era filosófica”, bem como se autodenominar 

“verdadeiros filósofos” .310 Tais indivíduos procuravam, sobretudo, identificar a ideia de razão 

e a concepção que possuíam em relação ao termo Filosofia a acepções defendidas entre 

antigos gregos, dentre as quais contavam-se ideias como o amor à sabedoria, a posse do 

conhecimento, o produto da reflexão crítica, a aquisição de saberes acerca do mundo natural, 

além do estudo de elementos sociais e políticos inerentes ao gênero humano. Via de regra, 

ambos os termos passaram a ser empregados para designar a livre atividade reflexiva sobre 

toda sorte de problemas observados, bem como em defesa de que a execução das práticas 

tidas como filosóficas não culminassem em processos de represália ou de discriminação.311

Buscava-se a liberdade de pensamento diante das amarras que a tradição ainda 

parecia impor àqueles que buscavam o progresso do conhecimento humano:

[..] A Filosofia, que forma o gosto dominante de nosso século, parece querer 
reparar, pelo progresso que faz entre nós, o tempo perdido e vingar-se da espécie 
de desprezo que lhe fora mostrado por nossos antepassados. Esse mesmo 
desprezo recai hoje sobre a escolástica e a mera erudição.312

A Filosofia a que os organizadores da Enciclopédia se referem não é outra senão 

aquela que baseia-se em princípios ilustrados. Para Ernest Cassirer, os philosophes franceses 

buscavam, dentre outros pontos, a ampliação da noção de Filosofia, com o objetivo de 

possibilitar maior liberdade àqueles que se dedicavam a tal domínio. Recusando, sobretudo, 

os sistemas metafísicos, os princípios filosóficos que floresceram entre tais sujeitos pareciam 

recusar toda forma de limitação construída por natureza doutrinal, bem como apresentava 

forte aversão no que se refere a adoção modelos normativos que partissem de princípios 

axiomaticamente definidos.313

Neste sentido, mediante o abandono de ideias inatas, a razão e seus desígnios foram 

paulatinamente definidos menos como “uma forma de possessão” do que como “elementos 

que poderiam ser adquiridos”. Dito de outra maneira, a razão deixou de representar um local 

primordial no qual uma série de verdades absolutas, que revelariam a essência ou o

310 IM HOF, Ulrich., op. cit. p. 149.

311Idem, p. 150.

312DIDEROT, Denis; D ’ALEMBERT, Jean Le Rond. op. cit., p. 115.

313CASSIRER, Ernest. op. cit., p. 10.
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significado todas as coisas, deveriam ser depositadas. Mais do que isso, o termo tornou-se um 

verdadeiro instrumento, através do qual poder-se-ia descobrir, estabelecer e, até mesmo, 

consolidar outras significações distintas para as noções de verdade. Desta maneira, se para 

serem consideradas “racionais” e “verdadeiramente filosóficas”, anteriormente, as formas de 

conhecimento deveriam estar ligadas a ideias primordiais de “um ser supremo e de uma 

certeza suprema intuitivamente apreendida”,314 os philosophes setecentistas valorizavam uma 

concepção mais abrangente para o conceito. Longe de figurar como uma força que 

determinaria verdades previamente estabelecidas, a relevância do conceito de razão agora 

encontrava-se em sua potência para a instituição de novos caminhos empíricos.

Por sua utilidade na construção de críticas, sejam de natureza científica ou sociais, 

esta nova concepção tornou-se um dos principais instrumentais para a produção filosófica 

setecentista. Uma vez que colocava em cheque os preceitos de uma série de teorias que 

pareciam, até então, intransponíveis, esta nova concepção tornou-se não apenas aceita como 

difundida em contextos intelectuais diversos.

De fato, é ponto comum que a forma de Filosofia que ali florescia parecia possuir 

certa inclinação aos discursos que versavam em oposição às limitações estabelecidas ao livre 

pensamento. Operando como uma espécie de força motriz, a razão e seus desígnios passaram 

a atuar direcionando o espírito inquiridor de um bom número de filósofos, sobretudo, em 

função de sua oposição aos fatos ou aos dados simplórios, às crenças provenientes do 

testemunho ou da revelação e aos argumentos baseados na tradição ou na autoridade. Em 

suma, difundia-se a crença de que o emprego da razão funcionaria como o principal 

instrumento capaz de retirar a humanidade de um estado minoritário ou de ignorância em que, 

supostamente, se encontrava.315

Assim, mais do que apontar respostas prontas, tal crítica filosófica promovia 

questionamentos que abalavam de forma contundente todos os campos da sociedade, fato que 

a fez tomar, em certa medida, contornos utópicos. Apoiando-se em fundamentos teleológicos, 

como a crença de um futuro promissor, esta forma de crítica tomou para si a tarefa de 

identificação e de remoção de todos os obstáculos que, por ventura, ainda impedissem o 

progresso da sociedade como um todo.

314 CASSIRER, Ernest. op. cit., p. 24.

315 KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burgues. Rio de Janeiro: 
Editora Contraponto, 2015, p. 14-15.
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Conforme Danilo Marcondes, a questão básica que a crítica setecentista colocava aos 

homens da época poderia ser assim explicitada: uma vez dotados da luz da razão, por que os 

seres humanos não conseguiam obter todas as formas de conhecimento necessárias à sua 

plena ação no mundo? Quais seriam os elementos que ainda os impediriam?316

Ao tentar identificar até que ponto poder-se-ia chegar com o pleno uso da razão, 

Emmanuel Kant (1704-1804) escreveu sobre no prefácio à primeira edição da Crítica da 

Razão Pura (1781):

[..] A nossa época é a época da crítica, à qual tudo tem que submeter-se. A 
religião, pela sua santidade, e a legislação, pela sua majestade, querem
igualmente subtrair-se a ela. Mas então suscitam contra elas justificadas
suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito, que a razão só concede a
quem pode sustentar o seu livre exame público.317

Na medida em que subordinavam os seres humano a crenças e a uma forma de

autoridade baseada na superstição, a religião e seus desígnios foram elencados entre os

principais elementos que prejudicavam o progresso dos saberes. Para os filósofos empiristas, 

grandes defensores desta nova “era ou Idade da Razão”, questões de natureza religiosa 

deveriam figurar em campos distintos aos de atuação da Filosofia. No entendimento deste 

grupo, uma vez que eram marcados por ideias preconcebidas ou inatas, campos como a 

Metafísica ou a Teologia, por exemplo, não deveriam ser frequentados pelos verdadeiros 

filósofos, exceto quando a atividade crítica, segundo princípios racionais, se fazia 

necessária.318

Seguindo este pressuposto, proliferaram-se propostas versando sobre a separação 

entre os domínios da razão e da religião. Contudo, tais propostas foram compreendidas de 

maneiras diversas nos diferentes contextos ou ambiente intelectuais em que se viram 

inseridas. O caráter de cada localidade denotava a tal questão, aparentemente aceita como

Iluminista, formatos distintos. Se, como vimos, no contexto intelectual português, por

exemplo, poder-se-ia observar a balança pender mais favoravelmente à religião, as discussões

316 MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2001, p. 202-203

317 KANT, Immanuel. Prefácio da Primeira Edição (1781). In: KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 05.

318 BAUMER, Franklin L. O pensamento europeu moderno: Volume I -  séculos XVII e XVIII., Rio de Janeiro: 
Edições 70, 1977, p. 169-170.
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que tiveram lugar na França distinguem-se do primeiro caso principalmente em um ponto, a 

saber: por sua maior propensão ao radicalismo.

Como escreveu Alexis de Tocqueville (1805-1859), não foi apenas a inclinação aos 

princípios racionais, comum à época, o elemento que tornou a crítica dos philosophes 

setecentistas algo notável. A própria condição de muitos destes escritores parecia fator que 

preparava-os para apreciar matérias sociais e de governo de um modo não muito ortodoxo.319 

Desde meados do século XVI, momento em que o espírito analítico procurava distinguir entre 

as diversas religiões cristãs quais situavam-se em princípios verdadeiros, para Tocqueville, 

nunca deixaram de emergir entre os franceses “gênios curiosos ou mais ousados que 

contestaram ou rejeitaram todas elas” .320

Herdeira não apenas de tradições da Antiguidade e do Humanismo, como das 

contribuições elencadas pelos libertins do século XVII, a crítica à religião adquiriu no 

contexto do Iluminismo francês setecentista contornos seculares, culminando, em alguns 

casos, em discursos abertamente anticlericais. Para além de divergências em relação à 

ortodoxia e à autoridade doutrinal, sobretudo, a de natureza católica, as obras que possuíam 

tal propensão pareciam voltar suas atenções para elementos como a valorização da 

investigação racional do campo religioso e para a recusa de todas as justificações, implícitas 

ou explícitas, para os cenários de intolerância religiosa.321

De fato, a ideia que alguns filósofos franceses possuíam em relação ao conceito de 

razão parecia ter como seu reverso a religião. Conforme escreveram Voltaire e Diderot, na 

Enciclopédia, “a razão é para o filósofo o que a graça é para o cristão”. Contudo, se ambas 

pareciam mover as ações de seus referidos seguidores, enquanto a graça determinaria de 

maneira contundente como o bom cristão deveria agir no mundo, a razão, por sua vez, seria o 

instrumento que possibilitava ao filósofo “ser o que ele é” . Em outras palavras, uma vez que 

questões irrefletidas provenientes da religião fariam com que os crentes mais fervorosos 

insistissem em caminhar em meio às trevas, os filósofos, guiados pela luz da razão e alheio às 

paixões da religião, atuariam somente após longa reflexão racional. Assim, ainda que cristãos 

e filósofos iniciassem seus passos em meio ao escuro, o último grupo estaria em maior

319 TOQUEVILLE, Alexis de. O Antigo Regime e a Revolução. São Paulo: Coleção Folha de São Paulo, 2015, 
p. 129.

320TOQUEVILLE, Alexis de. op. cit, p. 136.

321 ROVIGHI, Sofia Vanni. História da Filosofia Moderna: da Revolução Científica a Hegel. São Paulo: 
Edições Loiola, 2015, p. 337.
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vantagem, posto que a razão seria a tocha que iluminaria somente os passos dos verdadeiros 

filósofos.322

Alguns trabalhos de D ’Alembert também podem ser citados como exemplos 

ilustrativos para tal perspectiva. Ao abordar quais seriam os elementos que deveriam nortear 

os princípios da atividade filosófica, o francês escreveu:

[..]Como a Filosofia abraça tudo o que vem da atividade da razão e como a 
razão estende mais ou menos seu império a todos os objetos de nossos 
conhecimentos naturais, segue-se que não devemos excluir dos elementos da 
Filosofia senão apenas um gênero de conhecimentos: os que se atêm à religião 
revelada. Estes são absolutamente estranhos às ciências por seu objeto, por seu 
caráter e pela própria espécie de convicção que produzem em nós.323

Temos, portanto, discursos em defesa de que a plena realização do trabalho filosófico 

dependeria de sua separação em relação aos domínios da religião. No pensamento 

d’alembertiano, assim como nas obras de outros philosophes do período, o conhecimento e a 

atitude racional passaram a ser definido em oposição aos objetos da religião, fato que, 

paulatinamente, tornou a razão detentora de um mesmo “status absoluto e dogmático”324 

anteriormente restrito ao âmbito religioso.

A fixação desta forma de pensamento secular e anticlerical, entretanto, enfrentou 

caminhos mais tortuosos. Antes de prosseguir, gostaria de ressaltar que não pretende-se com a 

presente exposição a negação de que se observa neste momento o surgimento de processos de 

secularização em boa parte da cultura ocidental. É fato inegável que a Teologia, por séculos 

rainha das ciências, começou a perder o espaço e a primazia que desfrutava em diferentes 

domínios. Longe de pregar o negacionismo, a intenção destas páginas reside em ressaltar que 

a emancipação do conhecimento filosófico em relação à influência religiosa ocorreu como um 

processo paulatino e gradual, de forma menos instantânea do que análises posteriores fizeram 

parecer.

322VOLTAIRE; DIDEROT, Denis. Filosofo. In: Enciclopédia, ou, Dicionário raciocinado das ciências das
artes e dos ofícios: Volume I -  Discurso Preliminar e outros textos. Tradução de Fúlvia Maria Luiza Moretto e 
Maria das Graças de Souza. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 290-291.

323D’ALEMBERT, Jean Le Rond. Ensaios sobre os elementos de Filosofia. Campinas: Editora da Unicamp, 
2014, p. 23.

324 HIMMELFARB, Gertrude. op. cit, p. 194.
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Sobre tal processo, como bem observou Michel de Certeau, é inegável que, desde 

meados do século XVII, poder-se-ia encontrar entre os franceses iniciativas que visavam a 

promoção de “heresias” ou de processos de “dessacralização e descristianização” em variadas 

esferas da sociedade. Para o autor, tais iniciativas corresponderiam a um complexo fenômeno 

histórico, denominado “inversão do pensável” .325 Tal fenômeno poderia ser apreendido 

através das diferentes regras culturais e políticas então instituídas, que permitiam qualificar 

como “heréticos” ou “arreligiosos” toda sorte de movimentos que meramente ameaçassem a 

estruturas do Antigo Regime ou de sua religião.326

Acreditamos que a crítica filosófica observada ao longo do século XVIII igualmente 

corresponde um processo de “inversão do pensável” . Como destacado, surgiram, naquele 

contexto, variadas propostas que versavam sobre a ruptura entre os domínios da razão e da 

religião. Mais do que isso, muitos philosophes parecem ter realmente tentado impor os 

critérios que julgavam mais adequados, seja entre seus pares ou entre aqueles que não 

partilhavam de suas predileções ou posições. Contudo, ainda que lançar a religião e seus 

domínios para fora do procedimento científico tenha garantido as ideias defendidas por estes 

homens fortes partidários ou adeptos, é inegável que a religião e seus objetos continuaram a 

permear os interesses da sociedade que os cercava, refletindo suas aspirações também nos 

campos científico e filosófico.

No que refere aos domínios da Filosofia, por exemplo, é inegável que, mesmo frente 

a um crescente cenário de secularização, os objetos religiosos ainda estavam presentes e 

possuíam grande influência, seja enquanto elementos dignos de atenção e de crítica ou como a 

manifestação da “intenção piedosa” ou do “estatuto de uma motivação interior” que norteava 

o espírito inquiridor de incontáveis eruditos.327 Sendo assim, o que nos leva então a crer que 

as propostas de cisão entre os domínios da razão e da religião surtiram um efeito 

instantaneamente arrebatador no ambiente intelectual europeu setecentista? A resposta para 

este questionamento não está em outro local senão nas análises posteriores realizadas acerca 

do fato. Embora partindo de ideias filosóficas como as explicitadas anteriormente e, à 

primeira vista, pareça legítimo afirmar que conceitos como razão e religião figuraram, quase 

sempre, em campos opostos, uma realidade diferente vem à tona quando analisamos com

325 CERTEAU, Michel de. A produção do tempo: uma arqueologia religiosa. In: CERTEAU, Michel de. A  
Escrita da História. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1982, p. 131-132.

326 CERTEAU, Michel de. op. cit., p. 135.

327Idem, p. 138.
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maior detalhe a história e as mudanças semânticas que tais palavras partilharam. Sobre esta 

questão, Peter Harrison, por exemplo, afirmou que devemos sempre ter em mente que a 

apreensão atual que possuímos em relação à ideia de razão ou de religião é produto de 

discussões que tiveram lugar ao longo do período Moderno. De fato, parece consenso entre a 

historiografia especializada a perspectiva de que o termo religião recebeu seu sentido atual 

durante o período que vai do século XVI ao século XVII. Por sua vez, a ideia de razão, 

atrelada ao que atualmente designamos como ciência, teria tomado forma somente entre a 

segunda metade do século XVIII e o início do século XIX.328

Episódios como a Revolução Científica, movimento que teve lugar no ambiente 

intelectual europeu entre o início do século XVI e final do século XVII, devem ser listados 

entre os principais responsáveis pela construção das formas de abordagem de tais termos em 

campos opostos. Para além da formação daquilo que atualmente designamos como a ciência, 

gradualmente constituída a partir de outras tradições, tais como a Filosofia Natural e as 

ciências matemáticas, a importância atribuída à Revolução Científica nas discussões 

historiográficas deve-se amplamente às “causes célèbres fornecidas pela teoria do 

heliocentrismo de Nicolau Copérnico (1473-1543), além da defesa pública dos de seus 

princípios apresentada por Galileu Galilei (1564-1642). Conforme John Henry, perdendo 

apenas para episódios como o darwinismo, a Revolução Copernicana e o caso de Galileu são 

frequentemente apresentados como exemplos quase irrefutáveis de que, desde o início do 

período Moderno, os domínios da razão e da religião eram percebidos pela grande maioria dos 

letrados como elementos incompatíveis.329

As disputas que tiveram lugar em outros períodos seriam, assim, apenas sintomas de 

um grande movimento contínuo de ruptura, no qual os defensores das novas teorias, ou seja, 

os filósofos “modernos”, acabariam como os inevitáveis vencedores do campo de batalha.330 

A incompatibilidade entre os conceitos de razão e de religião, bem como a suposta vitória da 

primeira, contudo, passou a ser consenso no meio acadêmico somente a partir dos anos finais 

do século XIX. Neste momento, temos “o fim da Filosofia Natural e a invenção da ciência

328 HARRISON, Peter. “Ciência” e “Religião”: construindo limites. In: REVER -  Revista de Estudos das 
Religiões, PUC -  São Paulo, n° 1, março, 2007, p. 01-03.

329HENRY, John. A religião e a Revolução Científica. In: HARRISON, Peter (org). Ciência e Religião -  The 
Cambridge Companion, Editora Ideias e Letras, 2016, p. 59-60.

330 DeJEAN, Joan E. Antigos contra Modernos: As Guerras Culturais e a construção de um fin de siècle. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2005, p. 11.
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moderna”, bem como uma nova concepção acerca das formas de conhecimento de natureza 

científica, que passaram a ser apresentadas não apenas como “armas a serem usadas contra a 

religião”, mas como o “verdadeiro campo de batalha” entre secularistas e religiosos.331

É seguro, portanto, afirmar que muitas conclusões sobre a natural independência e 

primazia da razão no campo científico ou filosófico:

[..] Não são baseadas no exame imparcial e exaustivo de evidência, mas sim 
ditadas pelas exigências da ideologia vigente, e não descrevem a relação que na 
verdade existiu, mas a relação que se sente que deveria ter existido com base na 
opinião contemporânea sobre a metodologia da ciência.332

A crença na natural primazia dos desígnios da razão refletiria ainda uma atitude 

enviesada no campo da História das Ideias e do Pensamento Político, segundo a qual 

localidades, obras, períodos ou acontecimentos vistos como “intermediários” poderiam ser 

ignorados ou deixados sem qualquer forma de explicação.

Conforme Joan DeJean, tal atitude e a inquietação que ela nos traz somente poderá 

ser sanada com o enfrentamento direto das realidades não englobadas em análises de viés 

mais tradicional. Em outras palavras, em vez de considerar as disputas que tiveram lugar em 

períodos como a segunda metade do século XVIII como se fossem meramente “o final ou o 

prelúdio de uma época de maior importância”, deveríamos nos esforçar por mostrá-las como o 

momento onde constituíram-se e foram levadas ao grande público formas de abordagens e de 

críticas essenciais às demandas exigidas pela sociedade do período.333

Aceitando tal premissa, naturalmente, o significado histórico das disputas em torno 

da razão e da religião, seja na França setecentista ou em outros ambientes intelectuais, 

somente poderá ser compreendido se também levarmos em consideração o seu outro lado, ou 

seja, o papel e a postura desempenhada pelos religiosos. De fato, seria muita ingenuidade 

presumirmos que tais sujeitos, detentores da produção dos saberes, por séculos, assumiram 

uma posição passiva diante das inúmeras críticas que lhes eram elencadas.

Comecemos, assim, pelos clérigos que fizeram oposição ao grande projeto Iluminista 

francês: a Enciclopédia. Caracterizados com o epíteto “antimoderno”, os discursos em 

oposição aos philosophes são frequentemente qualificados como formas de “reação, uma 

331HENRY, John. op. cit, p. 61.

332HARRISON, Peter. op. cit, p. 07.

333 DeJean, Joan E. op. cit., p. 30.
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resistência ao modernismo, ao mundo moderno, ao culto ao progresso”.334 Contudo, de 

maneira semelhante a crítica das Luzes, que de forma alguma se constitui uma filosofia única, 

seria ilegítimo estabelecer um “reverso para os philosophes” por outra forma de filosofia 

unitária. Além disso, os oponentes de pensadores tradicionalmente localizados no campo 

iluminista, muitas vezes, tomaram emprestado parte de suas ferramentas conceituais dos 

filósofos a quem se opunham, o que representa um obstáculo adicional para uma definição 

precisa de um movimento de “anti-iluminismo”.335

Podemos sentir alguns dos primeiros embates aos philosophes quando o volume 

inicial da Enciclopédia passou a ser editado. Reações por parte do clero francês não tardaram 

a aparecer. Conforme Elizabeth Badinter, apenas em Paris, dois veículos de grande circulação 

podem ser citados entre principais responsáveis por combater as ideias manifestadas pela obra 

enciclopédica. Tratam-se de dois jornais ligados ao parlamento, à corte e à Sorbonne. O 

primeiro deles, intitulado Mémoires de Trévoux,336 foi um periódico acadêmico que, sob a 

direção dos membros da Companhia de Jesus, circulou mensalmente na França entre os anos 

de 1701 e 1782. O segundo, chamado Nouvelles ecclésiastiques,337 tratava-se de um jornal 

jansenista, publicado entre os anos de 1728 e 1803. Embora tais publicações igualmente 

apresentem críticas dirigidas de um grupo religioso ao outro, durante a segunda metade do 

século XVIII, ambas parecem convergir ao identificar o crescente interesse pelas ideias 

apresentadas pelo grupo de philosophes como seus principais alvos.338

334 COMPAGNON, Antoine. O sAntimodernos: de Joseph de Maistre a Roland Barthes. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2011, p. 13.

335 MASSEAU, Didier, Qu'est-ce que les anti-Lumières?. In: Dix-huitième siècle, vol. 46, n. 1, 2014, p. 107
123.

336Algo curioso sobre o Mémoires de Trévoux encontra-se no fato da circulação do periódico ter sido mantida 
mesmo após a supressão da Companhia de Jesus em território francês, levada a cabo no ano de 1762. Tal fato 
pode ser explicado pela natureza do conteúdo exposto no jornal, voltado não apenas a divulgação do âmbito 
religioso como também de determinados ramos das novas ciências, bem como pela atuação dos editores da 
publicação. De fato, contam-se entre as ações voltadas a manutenção do periódico a mudança de seu nome, 
colocada em prática após o número de assinantes da publicação ter caído vertiginosamente. Assim, em 1777, o 
Mémoires de Trévoux passou a se chamar Journal de Littérature, des Sciences et des Arts. Esta alteração e outras 
revisões, contudo, não foram suficientes para a manutenção do periódico, que foi encerrado em 1782. Alguns 
exemplares do Mémoires de Trévoux, ou Mémoires pour l ”histoire des sciences & des beaux-arts, podem ser 
acessados por meio do catálogo digital da Biblioteca Nacional Francesa. Ver: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813492j/date

337Volumes do Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l'histoire de la constitution Unigenitus 
podem ser acessados em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32826739v/date

338BADINTER, Elizabeth. A s paixões intelectuais, Vol. 1: Desejo de Glória. Rio de Janeiro: Editora Civilização

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813492j/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32826739v/date
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É justamente através destas formas de publicação que o padre jesuíta Guillaume- 

François Berthier339 (1704-1782) teceu duras críticas tanto ao Discurso Preliminar quanto a 

alguns verbetes da Enciclopédia. O padre Berthier, que também atou como preceptor dos 

filhos do douphin e bibliotecário da corte, era um dos principais responsáveis pela direção do 

Mémoires de Trévoux. Ao tomar conhecimento do projeto encabeçado por Diderot e 

D ’Alembert, conta-se entre as primeiras ações tomadas pelo jesuíta a publicação de artigos 

que acusavam os enciclopedistas não apenas de promoverem graves ataques à religião e à 

autoridade pública, como também de terem copiado alguns conteúdos anteriormente 

publicados no Dictionnaire de Trévoux (1704-1782), um dicionário etimológico ligado ao 

grupo de estudiosos do Mémoires de Trévoux.340

Ressaltando que seu propósito residia em defender a religião e as instituições em que 

ela se baseava, Berthier declarava abertamente que o projeto da Enciclopédia não parecia 

trazer novos ares ao campo filosófico. Ressaltando a grandeza das teorias estabelecidas, após 

a leitura do prospecto, o clérigo igualmente alegou que o pretensioso projeto não passava de 

um mero decalque das obras e do sistema de baconiano. Após a publicação do primeiro 

volume da Enciclopédia, o religioso manteve em suas críticas esta dura impressão original, 

passando a destacar determinados textos ou verbetes como “particularmente perigosos”. 

Dentre estes, contavam-se os verbetes Aius-locuitius e Autoridade Política, ambos redigidos 

por Denis Diderot. No entendimento do jesuíta, uma vez que reivindicavam a plena liberdade 

de expressão, os referidos verbetes eram provas irrefutáveis não apenas da grande irreverência 

com que os enciclopedistas e seus partidários costumavam tratar os assuntos da religião, como

Brasileira, 2007, p. 307.

339O padre Guillaume-Fraçois Berthier foi um notório escritor e professor jesuíta. Como docente, ocupou a 
cátedra de Filosofia e de Teologia em importantes instituições nas cidades de Rennes, de Rouen e de Paris. 
Prolífico escritor, para além de ter desempenhado o papel de editor principal do Mémoires de Trévoux, foi autor 
de diferentes obras que versam sobre os domínios da filosofia e da história da igreja católica francesa. Pela 
oposição aos “infiéis filósofos enciclopedistas”, foi ainda duramente atacado em disputas travadas com Voltaire, 
bem como publicou algumas reflexões e refutações dirigidas à teoria do contrato social de Jean-Jacques 
Rousseau. Quando a Companhia de Jesus foi suprimida, a posição que Berthier ocupava na corte francesa 
tornou-se insustentável, de modo que o clérigo preferiu deixar seu país natal, rumo as terras alemãs, onde 
permaneceu por cerca de dez anos. Seu regresso a França ocorreu somente em 1774, ocasião em que se retirou 
para a cidade de Bourges, onde permaneceu redigindo textos de natureza espiritual até a data de sua morte. Para 
mais informações sobre o padre Berthier e sua relação com a obra rousseauniana, ver: DARETHÉ, Robert. Jean
Jacques Rousseau et la Science Politique de son temps. Paris: Livrarie Philosophique J. Vrain, 1995.

340 FROESCHLÉ-CHOPARD. Marie-Hélène; FROESCHLÉ, Michel. Sciences et Arts dans Les Mémoires de 
Trévoux. In: Revue d ’histoire moderne & contemporaine, 2001, p. 33-34.
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eram claros sinais da forte propensão que tal grupo mostrava em relação ao enfrentamento das 

formas de autoridade política e socialmente aceitas.341

Os editores da publicação jansenista eram igualmente críticos aos trabalhos dos 

filósofos adeptos dos métodos modernos. Neste sentido, foram levados a público uma série de 

artigos críticos não apenas ao projeto enciclopedista, como também às obras de Montesquieu, 

de Buffon, de La Mettrie e de Diderot. No caso de Montesquieu, a publicação de O Espírito 

das Leis, em 1748, já tornara filósofo um dos alvos prediletos das publicações eclesiásticas. 

Os editores do Nouvelles ecclésiastiques, por exemplo, dedicaram longos artigos acusando o 

Barão de ferir a religião, tanto pelas explicações que apresentava para questões como o 

suicídio quanto pela crítica que tecia ao celibato imposto aos religiosos. Em tom agressivo, 

acusava-se Montesquieu de integrar um verdadeiro grupo de ímpios, que faziam proliferar 

ideias irreligiosas, baseadas, sobretudo, em argumentos como a religião natural e o panteísmo. 

Os círculos que Montesquieu integrava passaram a ser verdadeiramente caricaturados por tais 

publicações, encarnando a figura de defensores da imoralidade, da usura, da poligamia e das 

piores ofensas proferidas à religião.342

Acusações desta natureza acabaram por instaurar uma série de disputas entre alguns 

philosophes e os religiosos ligados ao Mémoires de Trévoux e ao Nouvelles ecclésiastiques. 

Tanto em panfletos como em suas obras, os membros do primeiro grupo procuravam 

defender-se das acusações que lhes eram impostas, ao mesmo tempo em que apontavam seus 

interlocutores como sujeitos retrógrados. Diderot, por exemplo, publicou uma série de artigos 

em resposta ao padre Berthier. Em tom zombeteiro, o filósofo argumentou que preferia 

guardar seus comentários para figuras filosoficamente mais relevantes, como o próprio 

Montesquieu. Contudo, a maneira pejorativa com que o jesuíta havia tratado o embrionário 

projeto enciclopedista o teria motivado a escrever. Dentre outros pontos, Diderot destacou 

que, desde o lançamento do Prospecto, os organizadores deixaram suficientemente clara a 

imensa dívida que a Enciclopédia francesa teria para com o método e a obra baconiana. 

Ressaltou ainda que em nenhum momento qualquer envolvido com o projeto deixou citar que 

as diferentes elucubrações ou teorias que inspiraram e nortearam toda produção do primeiro 

volume. Deste modo, as acusações como feitas pelo padre Berthier pareciam no entendimento 

do filósofo apenas frutos da “má-fé” de um indivíduo que tinha como motivação apenas

341 REALE, Giovanni. op.cit., p. 695-696.

342 BADINTER, Elizabeth. op. cit, p. 308.
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desestimular a circulação de obras modernas, como era o caso de O Espírito das Leis ou da 

própria Enciclopédia.343

Se os philosophes procuravam defender-se, as preocupações dos clérigos em tais 

embates parecem mais centradas em satisfazer uma certa forma de opinião pública, que 

começava a se basear tanto em princípios cristãos quanto em ideias ilustrados. Seguindo 

passos semelhantes aos dados por seus adversários, os religiosos buscavam se mostrar 

publicamente a par das discussões e das inovações que estavam em voga, aceitando ou 

combatendo tais ideias de acordo com os dogmas que regiam suas crenças. Podemos, assim, 

pensar a partir desta questão, outro problema que se colocava aos letrados franceses 

setecentistas: os diferentes modos de tratamento dos objetos da religião.

Ainda que muitos temas caros aos religiosos, como, por exemplo, os costumes, 

tenham sofrido em tal contexto uma “verdadeira metamorfose”,344 capaz de transformar 

mesmo questões relativas às práticas cotidianas em temas dignos do exame ético ou 

filosófico, sabe-se que os letrados que se dedicaram ao estudo de tais temas não eram, em 

unanimidade, crentes ou cristãos.

A mobilização dos filósofos em defesa da preeminência da razão no que se referia à 

tal debate, portanto, não seria a mesma postura adotada entre aqueles que ditavam suas 

existências de acordo com os preceitos religiosos. Sobre esta questão, ao ponderar a respeito 

dos desígnios da razão e seu uso público, Emmanuel Kant defendeu na célebre Resposta à 

pergunta: o que é o esclarecimento (1783) que diferente dos sacerdotes, que se viam 

obrigados a professar opiniões ou sermões conforme o credo da igreja que serviam, os 

verdadeiros filósofos possuíam, na condição de instruídos:

[..] a missão de compartilhar com o público todos os seus pensamentos 
cuidadosamente refletidos e bem-intencionados sobre as imperfeições neste 
credo e as propostas voltadas para uma melhor orientação da religião e da 
Igreja.345

Ainda que não os excluísse do processo de esclarecimento, posto que os clérigos 

possuíam papel fundamental no ensino das massas, Kant esforçou-se por demonstrar que

343 BADINTER, Elizabeth, p. 312.

344CERTEAU, Michel de. op. cit, p. 183.

345KANT, Emmanuel. Resposta à questão: o que é o esclarecimento. In: MARÇAL, Jairo (org.). Antologia de 
Textos Filosóficos. Curitiba: SEED/PR, 2009 p. 410-411.
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muitos eclesiásticos usufruíam apenas de uma forma de liberdade limitada no que se referia 

ao uso público da razão. Na medida em que eram os principais tutores do povo, sobretudo no 

que dizia respeito às questões espirituais, tal quadro parecia igualmente favorecer a 

perpetuação do estado de minoridade em que a humanidade supostamente se encontrava.346

Tudo parecia indicar aos olhos dos adeptos dos novos métodos que os sacerdotes 

insistiam em caminhar sob as trevas, dado que os princípios ou os métodos que adotavam 

ainda careciam de apurado estudo. Tal quadro parecia igualmente refletir-se nas ações dos 

“não-filósofos”, interpretadas por seus opositores como irrefletidas ou, em grande parte, 

conduzidas pelo ímpeto das paixões humanas, sejam estas últimas de natureza religiosa ou 

política. Embora aceitassem que fossem igualmente influenciados pelas paixões, os filósofos 

modernos acreditavam que dificilmente chegariam a se perder pelo tortuoso caminho que elas 

colocam ao gênero humano. Tal impressão favorável dava-se, sobretudo, em decorrência da 

ideia de que os filósofos modernos teriam seus passos guiados pela estrela mais brilhante que 

daquela época, ou seja, a razão.347

Embora boa parte dos philosophes franceses compreendessem as críticas que sofriam 

por parte dos religiosos segundo tal fórmula, obviamente, os eclesiásticos não percebiam sua 

atuação de tal maneira. Para ilustrar esta afirmativa, podemos novamente evocar as palavras 

da imprensa religiosa. Apostando tanto na boa reputação que desfrutava quanto na esperança 

de que muitas das questões elencadas pelo grupo de opositores não passariam de meros

modismos, que desapareceriam em tempo devido, o próprio padre Berthier argumentou que:

[..] O Journal de Trévoux não é um livro novo; existe há mais de 52 anos: 
portanto, o público entende bem se merece sua estima ou se não a merece. Se 
valer a pena, algumas polêmicas da Enciclopédia  não destruirão essa boa 
reputação. Se este jornal não for estimado, o que a Enciclopédia  pode dizer e
repetir não aumentará muito o peso de sua fortuna. 348

346 KANT, Emmanuel, op. cit, p. 411.

347 PIVA, Paulo Jonas de Lima. O ateu virtuoso: materialismo e moral em Diderot. São Paulo: Discurso 
Editorial/FAPESP, 2003, p. 12.

348 Le Journal de Trévoux n’est point un livre nouveau; il existe depuis plus de 52 ans: par conséquent le public 
sçait bien s’il mérite son estime, ou s’il ne la mérite pas. Au cas qu’il en soit digne, quelques traits polémiques de 
l ’Encyclopédie ne détruiront pas cette bonne renommée. Si ce journal n’est pas estimé, ce que l’Encyclopédie 
pourra dire et répéter à son désavantage n’aggravera pas beaucoup le poids de son fortune. Cf: Mémoires de 
Trévoux, novembre 1753.
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Ressaltando que não temia nenhuma forma de enfrentamento com os opositores da fé 

que professava, o religioso igualmente destacou que, como cristão, as disputas públicas que 

estava travando com filósofos como Montesquieu e Diderot serviam apenas para reacender 

em sua alma os votos que, desde muito jovem, o obrigavam cotidianamente a reavivar os 

dogmas de sua fé. Mais do que argumentos válidos, os livros, os artigos ou as cartas 

publicadas pelo referido grupo de philosophes serviriam, portanto, apenas para fazê-lo 

redobrar o zelo e a atenção com que desempenhava seu trabalho, nesta ocasião centrado em 

tecer duras críticas às obras e aos indivíduos por ele considerados contrários à religião e aos 

bons costumes.349

Ainda que as palavras de Berthier possam ser interpretadas como um mero recurso 

narrativo, voltado ao convencimento de um público cativo, elas ilustram o principal erro 

cometido ao analisar o contexto em questão: a presunção de que a “descristianização”, ou 

seja, a deterioração do universo religioso, ocorreu como um movimento massivo, capaz de 

transcender as fronteiras de interesse de um grupo “supostamente mais esclarecido”.350

Como destacado, não foram raras as formas de reflexões que priorizaram o grande 

“corte” ou “cisão”351 que os modelos de Filosofia Moderna e seus adeptos tentavam impor 

sobre outras práticas no referido período. Porém, ao dar maior ênfase ao conteúdo das obras 

vistas como filosoficamente canônicas, muitas formas de análise ignoraram que mesmo na 

França setecentista, o grande modelo normativo para o conceito de Iluminismo, a linguagem 

religiosa coexistiu, dialogou e influenciou os andamentos de muitas das novas formas de 

interpretação de temas que estavam em voga.

Atrelar discursos como os do padre Berthier à simples episódios de ignorância ou de 

intolerância, seria, portanto, ignorar o fato de que muitos religiosos viram-se no contexto em 

questão em uma posição não muito favorável, onde precisavam defender não apenas os 

métodos que adotavam, mas toda a doutrina da fé que professavam. Se a Filosofia Moderna 

indicava um caminho oposto a esta obrigação, qual seria o melhor rumo a se tomar? A 

resposta encontrada por estes sujeitos foi a busca por outros referenciais. Assim, floresceram 

entre os religiosos franceses setecentistas formas de pensamento marcada pelo 

conservadorismo, postura semelhante a observada em outros locais, como o reino português.

349 Mémoires de Trévoux, novembre 1753.

350 CERTEAU, Michel de. op. cit, p. 187.

351 Idem p. 187-188.
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Esta forma de reflexão pode ser percebida nas obras publicadas por Teodoro de 

Almeida nos anos finais de sua trajetória. Voltemos ao percurso do exilado. Enquanto 

discussões de grande magnitude ocupavam os filósofos de Paris, o oratoriano português 

dirigiu-se em período de exílio na França para locais um pouco menos glamorosos. Foi para a 

cidade de Bayonne, na região sul, perto da fronteira com a Espanha. Por lá, alojou-se 

primeiramente com ajuda de “uma boa e pia senhora”. Não ficou muito tempo na residência 

da referida mulher, posto que ali precisava entrar em disputas religiosas, dado que era 

constantemente confundido com os judeus que viviam pelos arredores da cidade. Sobre tal 

confusão, o biógrafo aponta que uma parte do povo local “em extremo bárbaro por carácter e 

brutal por seu desprezo para com os Portuguezes” assim costumavam tratar os estrangeiros 

que por lá passavam, uma vez que “o mesmo he dizer para elles Portuguez que judeo”.352

Incomodado com a situação e visando não causar problemas a sua anfitriã, Teodoro 

de Almeida mudou-se para os arredores do Mosteiro da Visitação, onde encontrou melhor 

acolhimento. Logo retomou neste lugar suas costumeiras atividades, atuando como docente e 

como confessor. Sendo assim, lecionou teologia e francês, para portugueses e espanhóis, bem 

como Filosofia, Física, Geometria e Geografia, conteúdos que apresentou a nível elementar.353

Em fevereiro de 1776, Teodoro de Almeida possuía cerca de vinte alunos regulares, 

além de ter sido eleito membro efetivo da Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 

entidade que fez publicar a primeira tradução em idioma estrangeiro da Recreação Filosófica, 

em Madri, no ano de 1785. A instituição foi fundada por um grupo aristocrático, liderado pelo 

duque de Penaflorida.354 Promovida a partir de uma iniciativa que visava a realização de 

cursos voltados ao ensino dos novos domínios científicos, filosóficos, literários e também 

musicais, a Sociedad Bascongada transfigurou-se nos fins do século XVIII em uma das mais 

importantes agremiações científicas de seu gênero, devendo ser citada entre as principais 

iniciativas ilustradas do panorama espanhol.

352Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 72.

353SANTOS, C. Zulmira.op. cit, p. 127.

354 Francisco Javier María de Munibe e Idiáquez (1729-1785) foi um aristocrata promotor das teorias modernas. 
Tendo concluído sua formação no Seminário de Toulouse, na França, procurou dominar as inovações 
provenientes dos campos das ciências e das artes. Ao regressar para a Espanha, promoveu em conjunto com 
outros nobres algumas reuniões, visando a discussões de novas teorias. A iniciativa recreativa dos denominados 
Caballeritos de Azcoitia possibilitou a posterior criação da Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
Para mais informações, ver: RUIZ, Julián Martínez. El Conde de Penaflorida, fundador de la Sociedad 
Bascongada. In: Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 2010, p. 617-638.
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Sobre o processo de ingresso, o português teria confessado em suas correspondências 

que um colega de Madri trabalhava duramente por sua admissão. O oratoriano parece ter

aceitado tal préstimo não pelas boas referências que recebeu da Sociedad Bascongada, mas

por interesse em um curso de Física que ele poderia vir a ministrar para os membros da 

agremiação. Ainda que tivesse esperanças com relação ao trabalho como professor, Teodoro 

de Almeida também mostrava-se bastante realista dado que a cidade de Vergara, local onde se 

reuniam os associados naquele período:

[...] teria apenas uns nove ou dez mil habitantes, segundo se sabia por um 
comerciante espanhol amigo seu cuja opinião acerca da Sociedade não era das
melhores, e só três ou quatro casas de “gente de bem”, o que o fez comentar que
seria um milagre ter gente para o ouvir durante os quatro meses de duração do

355curso.

A relutância inicialmente demonstrada pelo clérigo português parece ter sido 

superada, posto que ele não apenas foi aceito entre os sócios da instituição espanhola, como 

também passou a utilizar a qualidade de membro para assinalar as obras que publicou anos 

depois em Portugal. O nome da Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País aparece 

em conjunto com outras sociedades e academias, dentre as quais contam-se a Royal Society o f 

London e a Académie des Sciences de Paris.356

Esta aproximação com agremiações científicas estrangeiras é um fato, no mínimo, 

curioso. Episódios como estes ilustram que, mesmo que o tenham obrigado a deixar o reino 

espanhol, Teodoro de Almeida ainda nutria boas redes de relações com alguns homens que 

por lá atuavam. Temos, assim, mais um indício de que a circulação de pessoas e de ideias 

ocorria de uma forma aparentemente fluída.357

Durante o tempo em Bayonne, o oratoriano também voltou seus esforços para a 

experimentação. Esta atividade pode ser aferida por meio das diferentes máquinas e estampas 

que fizera para ilustrar suas aulas de Física. Alguns destes materiais foram colocados à venda 

e teriam rendido ao clérigo uma elevada soma, estimada entre quatro e cinco mil libras.

355 DOMINGUES, Francisco Contente. op.cit. p.100.

356 SILVA, José Alberto. The Portugese Popularizer of Science Teodoro de Almeida: Agendas, Publics, and 
Bilingualism. In: History o f  Science, n. 56, 2012, p. 94.

357 DOMINGUES, Beatriz Helena. A Disputa entre “Cientistas Jesuítas"" e ""Cientistas Iluministas"" no 
Mundo Ibero-Americano. In: Numen: revista de estudos e pesquisa da religião. Juiz de Fora, Editora da UFJF, v. 
5, n. 2, 2010, p. 129-154.
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Consta nesta soma a venda do planetário mecânico, projetado e construído pelo clérigo. 

Vendido em leilão para angariar recursos necessários aos difíceis tempos de exílio, acionado 

por uma manivela lateral, o instrumento apresentava um plano do sistema solar com planetas 

que moviam-se por meio de um mostrador similar aos ponteiros de um relógio. Da complexa 

história de confecção do planetário, chegaram até os dias atuais “uma gravura detalhada, a 

base em madeira, um opúsculo de 16 páginas e alguns manuscritos”.358

Figura 7 -  Gravura em litografia do Planetário de Teodoro de Almeida, Lisboa, 1824.359

358TIRAPICOS, Luís. A dança dos planetas segundo Teodoro de Almeida. In: A Redondeza da Terra e Outras 
Histórias da Ciência e da Cartografia, Portugal, 2019, p. 52-53.

359 CAETANO (fl. ca. 1850). Planetário mechanico do padre Theodoro de Almeida. Lisboa: Officina Regia 
Lithographica, 1824. Gravura disponível no site da Biblioteca Nacional de Portugal, sob o código de referência:
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Ornamentado com duas figuras principais -  representando, da esquerda para a 

direita, a astronomia e o tempo cronológico -  diferentemente da maioria dos planetários 

mecânicos do período, Teodoro de Almeida optou por apresentar o plano do sistema solar em 

seu projeto na posição vertical. No folheto posteriormente publicado em que descreveu a 

idealização do instrumento, esclareceu que sua intenção residia em mostrar ao público dos 

auditórios de suas aulas ou de suas conferências experimentais os movimentos planetários 

com riqueza de detalhes, algo que seria um pouco difícil caso o dispositivo fosse produzido 

em padrão horizontal. Em função dessas suas escolhas, argumentou que o planetário que 

desenvolveu era superior ao de John Theophilus Desaguliers (1683-1744), demonstrador da 

Royal Society britânica e um dos assistentes de Isaac Newton. A inclusão do planeta Urano 

era, aos seus ver, outro indício da superioridade do projeto.360

Como destacamos, Teodoro de Almeida precisou vender a primeira versão do 

planetário. Quando regressou a Portugal, contou com apoio régio para fazer uma cópia do 

mecanismo. Este fato é importante pois alguns elementos da composição inicial foram 

possivelmente revisados. O planeta Urano, por exemplo, foi descoberto somente em 1781, 

pelo astrônomo William Herschel (1738-1822). Considerando a datação da descoberta, fica 

claro que um dos principais elementos aos quais o oratoriano atribuía a originalidade de seu 

projeto não constava da primeira versão desenvolvida no sul da França.

Embora pareça ter colocado sua vida novamente em bons eixos, o oratoriano ainda 

não parecia satisfeito. A França, segundo o biógrafo, parecia ao oratoriano um local em que 

proliferavam os “ateus”, os “deístas”, os “ímpios” e os “incrédulos” . Mesmo entre seus 

alunos, achava indivíduos que se viram seduzidos pelos discursos proferidos por alguns destes 

sujeitos, motivo pelo qual teve que sustentar inúmeros debates, dos quais, obviamente, saiu 

ganhador pela graça divina.361

Contudo, mesmo que estivesse entre uma comunidade de religiosos, que partilhavam 

dos mesmos princípios em relação as afrontas advindas de alguns adeptos das novas teorias, 

um sentimento, em particular, o incomodava: a perda de qualquer esperança ou perspectiva de 

um dia regressar a Lisboa. Em sua regular correspondência com o médico António Nunes

e-1126-v.

360TIRAPICOS, Luís. op. cit., p. 52-53.

361Vida do Padre Theodoro de Almeida da Congregação do Oratório, p. 73.
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Ribeiro Sanches (1699-1783),362 o clérigo narra sobre a melancolia e a tristeza que o tomam 

naquele momento: “vi-me quazi perdido á forsa de ch[orar] sem mais motivo que a vontade 

de chorar e um aperto do peito que, deste modo, se desafigura”. A tristeza o perseguia 

constantemente de tal forma que queixou-se com o médico que o acompanhava, dizendo que 

se sentia frio e possuía uma vontade de chorar quase todos os dias, sem motivo ou razão 

aparente.363

Podemos perceber na narrativa melancólica destinada ao amigo um indivíduo 

fragilizado, que precisou dar novos significados para sua vida em um momento no qual se viu 

sem orientação ou estabilidade. Talvez seja este momento em que, possivelmente, começa a 

operar um processo de ruptura instauradora na trajetória do padre Teodoro de Almeida. A 

ideia de ruptura instaurada, como vimos, pode ser associada a eventos ou a pessoas que 

tornaram possível ou permitiram a criação de condições propícias para que certas mudanças 

ocorressem, abrindo, assim, espaço para que novas formas de experiências sobre ações, sobre 

objetos, sobre pessoas ou mesmo sobre nossas vidas venham a se estabelecer. A experiência 

de exílio como um todo pode ser narrada como um quadro de “ruptura instauradora” na 

trajetória do oratoriano. Viver em tal condição certamente despertaram nele difíceis questões 

de foro íntimo muito com as quais ele foi obrigado a lidar. No que se refere aos escritos 

deixados pelo autor, elemento de maior interesse para esta pesquisa, o período em que 

permaneceu em território francês parece verdadeiramente ter funcionado como um 

mecanismo de renovação na forma ele passou a encarar certos domínios da Filosofia em sua 

narrativa.

Nas mesmas correspondências que endereçou a Ribeiro Sanches, além da tristeza que 

o consumia, Teodoro de Almeida ainda dizia-se ocupado “com a composição alguns textos” .

362 Antônio Nunes Ribeiro Sanches foi um renomado intelectual português setecentista. Estudou Medicina e 
Direito na Universidade de Coimbra, posteriormente, doutorando-se em Medicina pela Universidade de 
Salamanca (1724). Sua condição de cristão novo parece o ter impedido de fixar-se em Portugal, de modo que 
optou por deixar o reino. Após passagens pela Inglaterra, Holanda e Itália, Ribeiro Sanches exerceu a Medicina 
em Moscou, onde acabou se tornando um dos médicos da czarina Ana da Rússia (1693-1740). No ano de 1747, 
instalou-se, por fim na cidade de Paris, onde permaneceu até seu falecimento, em 14 de outubro de 1783. Para 
mais informações sobre António Nunes de Ribeiro Sanches e sua obra, consultar: BOTO, Carlota. O 
Enciclopedismo de Ribeiro Sanches: Pedagogia e Medicina na Confecção do Estado. Revista História da 
Educação, vol. IV, 1998, p. 107-117; MENDES, António Rosa. Ribeiro Sanches e o Marques de Pombal: 
Intelectuais e o Poder no Absolutismo Esclarecido. Lisboa: Editora Patrimonia, 1998.

363A transcrição completa da Carta enviada ao Senhor António Ribeiro Sanches pode ser encontrada em: 
SANTOS, Zulmira C. Vícios, virtudes e paixões: da novela como “catecismo” no século XVIII. In: Península: 
Revista de Estudos Ibéricos, n. 03, 2006, p. 198-199.
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Sabemos que um desses foi o Feliz Independente do Mundo e da Fortuna, obra em que 

abordou alguns problemas relativos ao campo da moral por meio de uma narrativa ficcional. 

Sabe-se igualmente que o oratoriano pediu ao amigo, que por aquela época achava-se em 

Paris, para que gentilmente aceitasse ler e revisar alguns manuscritos. Admirador das antigas 

composições filosóficas do oratoriano, Ribeiro Sanches teria prontamente aceitado a 

incumbência.364

Por que tal questão chama nossa atenção? Ribeiro Sanches foi um dos teóricos 

consultados por Diderot e D ’Alembert para colaborar com a famosa Encyclopédie. Aceitando 

também o convite dos famosos teóricos modernos, o médico português o redigiu o verbete 

"Maladie vénérienne chronique".365 Não entraremos aqui em maiores detalhes sobre a 

importância da obra de Ribeiro Sanches para as Luzes Portuguesas. O que mais nos interessa 

na relação estabelecida entre os dois compatriotas afastados do reino são os claros indícios de 

que, ainda durante o exílio, Teodoro de Almeida estava em contato com, pelo menos, um 

indivíduo que atuava na capital francesa. Sabemos que a dinâmica de propagação das ideias 

ilustradas não era estática, de modo que as discussões filosóficas observadas em Paris 

poderiam chegar a Bayonne, sem maiores problemas, afetando, assim, a obra de Teodoro de 

Almeida. Tais teorias igualmente chegaram a Portugal e causaram grande desconforto, como 

veremos mais à frente. Contudo, saber que o oratoriano possuiu entre sua rede de contatos 

indivíduos que poderiam facilitar o acesso a determinadas obras ou questões torna sua 

transferência para a França, de fato, um elemento a ser considerado nesta complexa equação.

Seja por intermédio de Ribeiro Sanches ou por um de seus estudantes, sem renegar 

sua atuação precedente como apreciador e divulgador da Filosofia moderna, sobretudo no que 

dizia respeito aos domínios da Filosofia Natural, Teodoro de Almeida teria passado ainda em 

Bayonne a atentar para os malefícios que a plena divulgação de algumas matérias 

provenientes das inovações filosóficas poderiam trazer.

Tal mudança pode ser explicada em decorrência do maior contato com uma série de 

novos ideais, defendidos por indivíduos que se tornariam emblemáticos do Iluminismo 

francês, como Voltaire ou Rousseau. Ao ser confrontado com tal forma de filosofia, Teodoro

364 SANTOS, Zulmira C. Vícios, virtudes e paixões: da novela como “catecismo” no século XVIII. In:
Península: Revista de Estudos Ibéricos, n. 03, 2006, p. 198-199.

365 Para a relação de Ribeiro Sanches com o enciclopedismo francês, consultar: BOTO, Carlota. O 
Enciclopedismo de Ribeiro Sanches: Pedagogia e Medicina na Confecção do Estado. In: Revista História da 
Educação, Pelotas/UFPel, set., 1998, p. 107-117.
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de Almeida não apenas esforçou-se por associá-la a ideais propagados por ateus, ímpios ou 

incrédulos, como também buscou combatê-las através de sua escrita.

Tais críticas ao pensamento francês, entretanto, foram publicadas somente 

quando seu percurso como exilado se encerrou, nos anos finais da década de 1770. Passemos, 

então, ao exame desse período.
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CAPÍTULO 3 -  A QUESTÃO MORAL NA OBRA DE TEODORO DE ALMEIDA

Pretende-se neste capítulo discutir os principais elementos constituidores da 

concepção de Filosofia Moral, observados na obra do padre Teodoro de Almeida. Serão, 

portanto, privilegiados os modos como o oratoriano procurou abordar as diferentes 

perspectivas acerca do tema em suas principais obras tardias. Para tal finalidade, iniciaremos a 

discussão pelo regresso do clérigo a Portugal, episódio que teve lugar nos anos finais do 

século XVIII. Este é o momento em que observa-se a publicação de seus textos de incidência 

moral e devocional, muitos destes mateiras idealizados ainda durante sua permanência em 

terras estrangeiras.

Para além da narrativa biográfica e historiográfica relacionada ao episódio de retorno 

do desterro ou do exílio forçado, tentaremos igualmente expor a crítica das fontes. Neste 

sentido, serão destacados elementos como os aspectos estilísticos das obras, os assuntos e as 

teorias nelas abordadas, a importância de personagens ou intervenientes para sua composição, 

bem como os dados estatísticos a respeito de tiragens que puderem ser rastreados.

Neste capítulo ainda são abordadas as formas pelas quais tais textos sobre a 

moralidade e os costumes se inserem no grande projeto de harmonia entre os domínios da 

razão e da religião, empreendido por Teodoro de Almeida. A partir deste esforço, espera-se 

responder como o oratoriano articulou em suas obras finais a crítica à Filosofia Moral e ao 

pensamento anticlerical observado, sobretudo, entre a tradição iluminista francesa; quais 

foram as formas de inovação que este segundo momento de sua obra apresentou em relação 

ao período anterior ao exílio, além de aventar como as mudanças sociais observadas no final 

do Setecentos foram sentidas pela cultura letrada portuguesa.

3.1 O final do exílio

Mesmo que tenha encontrado estabilidade e obtido certo sucesso em terras 

estrangeiras, a possibilidade de regressar à capital portuguesa aparece como um elemento 

constante nas preocupações demonstradas por Teodoro de Almeida. Sobre esta questão, 

Eugénio dos Santos afirmou que fontes como as correspondências do oratoriano nos mostram 

que “nem a fama, nem os bens materiais, nem a estabilidade financeira ou mesmo a simpatia
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humana”366 que conquistou em diferentes lugares em seu longo percurso como um exilado o 

fizeram mudar tal forma de pensamento.

Este pode ser um dos motivos pelos quais o clérigo sempre buscou manter viva sua 

antiga rede de contatos ou de amizades. Visando não apenas se inteirar das discussões 

postuladas em Portugal durante sua ausência, como também obter formas de auxílio para um 

possível regresso. Pode-se perceber tal pendor nas correspondências do clérigo com Ribeiro 

Sanches. Para além de congratular Teodoro de Almeida pela venda do Planetário, o médico 

escreve em resposta a obtenção de possíveis notícias:

[...] Aqui não chega nenhuma notícia clara do estado da corte de Portugal: 
sabese que elRey esta hemipletico, mas com algua melhora. Que a Snra Rainha 
he Regenta; que alguns amigos do Minysterio, ao estão arrufados, o burralhados; 
Não me tormento para saber averdade: se viver tudo se saberá, equeira Deos que 
com alegria.367

Teodoro de Almeida parece ter se esforçado de igual maneira para não romper 

antigos vínculos na capital portuguesa. Dentre os integrantes mais notáveis destas redes de 

sociabilidade do exilado oratoriano contavam-se indivíduos como o já  citado padre João 

Faustino, prepósito da Congregação do Oratório na cidade de Lisboa, além de figuras como 

Dom Pedro José de Noronha (1716-1788), o Marquês de Angeja, e Dom Tomás Xavier de 

Lima e Nogueira (1727-1800), este último Marquês de Ponte e Lima. Figuras próximas à 

Coroa, tendo inclusive ocupado importantes cargos ministeriais, os marqueses de Angeja e de 

Ponte e Lima foram realmente cruciais para que o regresso de Teodoro de Almeida se 

tornasse possível. Sob orientação do padre João Faustino, tais nobres iniciaram uma longa 

negociação com a administração real, visando o regresso do clérigo a terra natal. Por mais 

redundante que pareça, é sempre bom ressaltar que instauração desta negociação entre os 

intermediários de Teodoro de Almeida e a Coroa portuguesa foi colocada em prática somente 

em função das mudanças que as últimas décadas do século XVIII acarretaram. Como é de 

conhecimento, no dia 24 de fevereiro de 1777, D. José I veio a falecer, fato que fez com que 

sua filha, D. Maria I, fosse aclamada como a nova monarca, precisamente em 13 de maio 

daquele mesmo ano.

366SANTOS, Eugénio dos. op. cit., p. 71.

367 JORGE, Ricardo. Cartas de Ribeiro Sanches. Lisboa: Typ. Adolfo de Mendonça, 1907, p. 18-19.
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A substituição do antigo soberano ainda resultou em outra importante mudança, a 

saber: o afastamento de Sebastião José de Carvalho e Melo do centro do poder real. Após 

longos anos à frente do cargo de principal ministro do reinado de D. José I, o então Marquês 

de Pombal viu-se em uma posição bastante desfavorável. Destituído, Carvalho e Melo foi 

obrigado a deixar a corte, rumo a sua quinta, local em que faleceria no ano 1782.368 Mesmo 

que apresente alterações como a destacada, de acordo com Fernando Novaes, em linhas 

gerais, os anos de reinado de D. Maria I podem ser interpretados como um desdobramento das 

políticas empreendidas durante o período que o precede. Para o autor, o estudo apurado de tal 

época têm nos mostrado que episódios como a queda e a posterior perseguição ao Marquês de 

Pombal e seus partidários ou tudo aquilo o que a historiografia caracterizou como uma grande 

“viradeira”,369 não passaram de “eventos conjunturais”, uma vez que o governo mariano não 

realizou nada inovador, fato que pode ser apreendido pelas principais medidas tomadas no 

período, algo que poderia ser resumido pelo prosseguimento de iniciativas levadas a cabo 

ainda durante o período pombalino.370

Fernando Novaes têm razão ao afirmar que muitas das medidas administrativas 

foram mantidas após o afastamento do Marquês do centro do poder régio. Contudo, não 

podemos esquecer que D. Maria I e seus subordinados não demonstravam tal postura, 

sobretudo, publicamente. Esse fato fica explícito ao verificar o distanciamento que a nova 

monarca buscava obter em relação a algumas ações anteriormente implementadas. Como 

decorrência de tal distanciação, algumas práticas administrativas chegaram a ser condenadas, 

tendo sua implementação ou responsabilidade totalmente atribuídas ao antigo ministro. 

Segundo Patrícia Wooley Cardoso, exemplos notáveis desta postura poderiam ser percebidos 

ainda na cerimônia de aclamação da rainha. Em tal ocasião, membros da nova administração, 

como o desembargador do Paço, o doutor José Rical de Pedreira e Castro, teriam tecido duras 

críticas ao antigo governo, ressaltando que boa parte dos excessos cometidos até o

368 Para informações sobre a atuação política de Carvalho e Melo ao longo do século XVIII, ver: SANTOS,
Antonio Cesar de Almeida. Luzes em Portugal: do terremoto à inauguração da estátua equestre do Reformador. 
In: Revista Topoi, v. 12, n. 22, jan.-jun. 2011, p. 75-95.

369A historiografia especializada costuma designar como “viradeira” todo o movimento político iniciado com a 
instituição do reinado de D. Maria I. Tal forma de interpretação esforça-se por mostrar como a nova 
administração imperial teria voltado seus esforços ao pleno combate de toda as doutrinas ou políticas 
implementadas em Portugal e seus domínios ultramarinos durante os anos do governo pombalino. Para mais 
informações sobre o conceito e as discussões sobre seus limites interpretativos, ver: NOVAIS, Fernando Antônio. 
Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. São Paulo: HUCITEC, 1986.

370 NOVAIS, Fernando. op. cit., p. 224.
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falecimento de D. José I não teriam outra razão se não a grande influência e liberdade legada 

ao Marquês de Pombal. Aos olhos do desembargador e de seus pares, esperava-se que D. 

Maria I adotasse uma postura distinta, de modo a dirigir os atos régios com o devido 

protagonismo, virtude e equilíbrio; elementos almejados em todos os bons soberanos.371

Deixando de lado as nuances políticas da implementação do novo governo e tudo o 

que se esperava da nova monarca, o que realmente nos interessa em tal episódio reside no fato 

de que as propostas de afastamento em relação às políticas pombalinas funcionaram como 

elementos propícios para que ocorresse a libertação de alguns presos e para o regresso de 

indivíduos desterrados, como era o caso do padre Teodoro de Almeida.

Conforme Maria Luísa Malato Borralho, este momento de troca da monarquia fez, de 

fato, emergir em Portugal figuras “de mártires e de falsos mártires do pombalismo”,372 bem 

como uma série ataques públicos dirigidos àqueles que haviam apoiado as decisões tomadas 

sob a direção de Carvalho e Melo. Seguindo o espírito da época, os defensores de Teodoro de 

Almeida se aproveitaram da situação. Atrelando a imagem do oratoriano ao ideal de um 

exilado político, seus apoiadores conseguiram junto a nova monarca pleno aval para o retorno 

do clérigo, sem que tal fato resultasse em processos de repreensão ou de maculação da boa 

imagem de que ele anteriormente desfrutava.

Assim, o longo percurso de Teodoro de Almeida como exilado se encerrou. Avisado 

por seus benfeitores, o oratoriano regressou a Lisboa, fixando-se novamente na cidade em 31 

de dezembro do ano de 1777. Embora o autor do manuscrito Vida do padre Teodoro de 

Almeida narre o regresso como algo fortemente desejado, sobretudo, em função de um 

suposto convite para que ele atuasse como o preceptor do filho primogênito de D. Maria I,373 

a realidade vivenciada pelo religioso no período nos mostra uma situação um pouco diferente.

Nos primeiros meses que marcam o regresso, o oratoriano parece ter preferido não se 

mostrar publicamente, além ter evitado tecer comentários a respeito de seu período de

371CARDOSO, Patrícia Wooley. D. João de Almeida Portugal e a revisão do processo dos Távoras: conflitos, 
intrigas e linguagem política em Portugal nos finais do Antigo Regime (c.1777-18002). Universidade Federal 
Fluminense: Tese de Doutorado em História, 2011, p. 33.

372 BORRALHO, Maria Luísa. op. cit. p. 218.

373 Segundo Zulmira Santos, embora não seja possível encontrar outras fontes ou menções oficiais acerca de tal 
convite, o autor do manuscrito faz uso recorrente desta informação. Em várias passagens, o documento frisa que 
contava entre os interesse dos que os próprios marqueses Angeja e de Ponte e Lima a reabilitação da figura do 
exilado, uma vez que não se encontrava figura mais indicada do que ele para o desempenho de tão importante 
função. Ver: SANTOS, C. T. Zulmira. Literatura e Espiritualidade na obra de Teodoro de Almeida (1722-1804). 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Tese de Doutorado, 2002, p. 138-45.
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desterro. Neste momento, limitou-se apenas a tentar restabelecer a saúde, debilitada em 

função da viagem, e organizar a publicação do primeiro volume do Feliz Independente do 

Mundo e da Fortuna, escrito em sua maior parte durante o exílio. Voltaremos nossas atenções 

para este texto mais à frente.

Embora o manuscrito biográfico procure igualmente acentuar Teodoro de Almeida 

como “um santo homem”, que não possuía outra ambição para os anos finais de sua vida 

senão viver retirado em clausura, “entretido em compor seus livros”,374 podemos perceber 

que, logo que conseguiu novamente se estabelecer entre os principais círculos intelectuais da 

capital, o oratoriano procurou recuperar o antigo prestígio que possuía, seja como docente ou 

como divulgador científico. Alguns episódios corroboram tal afirmação, dentre os quais pode- 

se citar sua aproximação com alguns letrados que ganharam notoriedade durante o período de 

sua ausência. O frei Manuel do Cenáculo (1724-1814) e o matemático José Anastácio da 

Cunha (1744-1787) contavam entre estas figuras. A aproximação de Teodoro de Almeida com 

o último é algo notável, uma vez que José Anastácio da Cunha era um antigo partidário das 

políticas pombalinas, que se encontrava desterrado entre os oratorianos sob a acusação de ser 

um grande apreciador e divulgador das teorias dos chamados “filósofos ímpios”, como 

Voltaire ou Rousseau.375 No que se refere a Manuel do Cenáculo, a aproximação pode ser 

explica em função dos estudos promovidos por ambos sobre o “entendimento da natureza 

como espetáculo ou teatro de Deus”. Conforme Breno Ferraz Leal Ferreira, muitas das 

referências de Teodoro de Almeida eram partilhadas nas obras do franciscano, como pode-se 

perceber através da aceitação de alguns princípios mecanicistas adotados por ambos. 

Valendo-se da “metáfora do relógio”, onde temos a defesa de que “a economia deste mundo, 

se tem comparado ao relógio”, os clérigos convergiam ao apontar que universo é regido por 

“leis fixas e imutáveis”, ainda que em certos momentos a interferência da Providência poderia 

ser notada, de modo a atuar sobre cenários de “desordem”, isto é, de fome, de doenças ou de 

miséria.376

Esta aproximação de Teodoro de Almeida com indivíduos aparentemente 

interessados em campos distintos, ou seja, os costumes e as ciências, pode ser explicada em 

função da visão conciliadora entre as inovações filosóficas com o catolicismo que sempre

374 SANTOS, C. T. Zulmira. op. cit, p. 144.

375 BORRALHO, Maria Luísa. op. cit. p. 218.

376 FERREIRA, Breno Ferraz Leal. A Teologia Natural na cultura científica da Ilustração portuguesa: 
oratorianos e franciscanos (1750-1800). In: Revista História, São Paulo, n. 177, 2018, p.18-22.
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circunscreveu sua trajetória intelectual. Ainda que nos anos finais de sua vida tenha tratado de 

outros temas, a Filosofia Natural e o experimentalismo constaram entre as preocupações do 

oratoriano, fato que também pode ser apreendido por sua atuação no processo de fundação da 

Academia das Ciências de Lisboa. Para além de ilustrar que ele estava longe da 

aposentadoria, de acordo com Eugénio dos Santos, o envolvimento de Teodoro de Almeida 

com os fundadores de tal instituição teria começado em um período anterior ao seu processo 

exílio. Sobre este fato, conta-se que, por ocasião do grande terremoto de 1755, o clérigo teria 

estabelecido relações com um homem que, como ele, precisou “fugir à sanha pombalina, 

viajando sem cessar pela Europa”, onde conseguiu apurar o grande gosto que demonstrava 

pelas ciências.377 Trata-se de D. João Carlos de Bragança, o futuro Duque de Lafões,378 letrado 

com quem o clérigo teria acordado a fundação de uma sociedade científica que, com o 

posterior retorno de ambos a capital portuguesa, transfigurou-se na Academia das Ciências de 

Lisboa.

Ainda que tal caso raramente seja referido na história da criação da Academia, 

Francisco Contente Domingues defendeu que o projeto inicial do oratoriano e do Duque de 

Lafões foi particularmente apresentado a D. José I, tendo obtido do monarca reconhecimento 

e aprovação. Não se sabem precisamente as razões pelas quais essa primeira tentativa de 

fundação não foi colocada em prática, posto que parecia contar com o apoio régio. Para 

Contente Domingues, o mais provável é que naquele momento não fosse possível “reunir o 

conjunto de condições necessárias para o efeito”, seja do ponto de vista pessoal ou material. O 

próprio curso dos acontecimentos da história portuguesa também pode nos dar algumas 

explicações para o projeto não ter sido executado. O terremoto de 1755, por exemplo, impôs 

ao Estado novas prioridades, assim como consolidou a liderança de Sebastião José de

377 SANTOS, Eugénio dos. op. cit., p. 62.

378 D. João Carlos de Bragança Sousa Tavares Mascarenhas da Silva (1719-1806), tornou-se duque de Lafões 
após o falecimento de seu irmão, D. Pedro Henrique de Bragança Sousa Tavares Mascarenhas da Silva (1718
1761), uma vez que o mesmo não havia deixado descendência legítima. Embora tivesse direito imediato ao 
título, durante o governo pombalino, D. João Carlos de Bragança cumpriu um longo exílio e, assim como 
Teodoro de Almeida, precisou aguardar ao reinado de D. Maria I não apenas para regressar ao reino, como 
também para ter a confirmação pública de seu direito de suceder ao irmão e assumir plenamente a titularidade da 
casa que representava. O título referente ao ducado de Lafões foi criado no ano de nascimento de D. Pedro 
Henrique Bragança pelo monarca D. João V, então o padrinho da criança. Cf. DOMINGUES, Francisco. op. cit. 
p. 123.
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Carvalho e Melo, figura política que, provavelmente, não apoiaria as pretensões de possíveis 

desafetos, como era o caso futuro Duque de Lafões.379

Dadas todas as dificuldades enfrentadas, foi somente em 1780 que o projeto foi 

colocado em prática.380 Formado pela iniciativa de vários agentes, entre seus principais 

idealizadores, temos personalidades que, direta ou indiretamente, fizeram oposição ao 

Marquês de Pombal. Entre os sócios-fundadores destacam-se:

[...] D. João Carlos de Bragança, o abade Correia da Serra, Gonçalo Xavier de 
Alcáçova Carneiro (o último secretário da Academia de História), Bartolomeu da 
Costa, os padres João Faustino, Teodoro de Almeida e Joaquim de Foios (todos eles 
oratorianos), Pedro José da Fonseca, o visconde de Barbacena, o marquês de 
Penalva, D. Domingos José de Assis Mascarenhas, principal da Igreja Patriarcal, 
além de Domingos Vandelli, D. Miguel Lúcio de Portugal e Castro.381

Para além dos sócios-fundadores, também seriam aceitos entre os membros da 

Academia indivíduos condecorados com “dignidades e empregos do Estado”, como soberanos 

e príncipes, além de estrangeiros que possuíssem obras notáveis, sujeitos que seriam 

acolhidos caso expressassem desejo de integrar o quadro de sócios da instituição. Cumpria 

ainda aos sócios originais da Academia a tarefa de estabelecer a eleição dos corpos diretivos, 

bem como propor estatutos que definissem o que se esperava das atividades intelectuais de 

seus membros. Quanto à direção, ficou definido que o Duque de Lafões deveria assumir a 

presidência da Academia, tendo “como secretário o visconde de Barbacena e vice-secretário 

José Francisco Correia da Serra”, cientistas de grande reputação devido aos seus trabalhos na 

área da botânica.382

Ainda sobre a organização inicial da Academia das Ciências, ficou definida a divisão 

dos demais membros em três classes principais: a classe da observação, a classe de cálculo, da 

qual fazia parte o padre Teodoro de Almeida, e a classe das belas letras. De acordo com 

Eugénio dos Santos, esperava-se que, através desta divisão em classes, os sócios “dessem 

guarida aos ventos que sopravam da Europa culta” . Para tal finalidade, nenhum obstáculo

379 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p. 108-110.

380 O projeto de criação da Academia das Ciências de Lisboa foi colocado em prática somente após obtenção da
aprovação real de seus planos de estudo, redigidos pelo abade José Francisco Correia Serra (1750-1823), no dia
24 de dezembro do ano de 1779.

381 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p.124.

382 Idem, p. 109.
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deveria ser colocado, de modo que se permitisse que aqueles que quisessem adotar “as mais 

modernas correntes científicas ou filosófica” deveriam ter plena liberdade na apresentação de 

suas discussões.383

As academias científicas representaram um importante papel na divulgação da 

Filosofia Moderna. Segundo Im Hof, resultantes das novas concepções sobre as ciências, as 

academias científicas emergiram em variados reinos modernos, objetivando a discussão de 

temas aparentemente trabalhados sob perspectivas inadequadas, sejam nas universidades ou 

nas escolas oficiais. Por meio da atuação das academias, algumas teorias modernas ganharam 

ampla divulgação entre os europeus. De fato, as referidas instituições devem ser citadas como 

fundamentais no processo de divulgação de matérias relacionadas às ciências da natureza, 

bem como de questões ligadas à literatura e à história. Em outras palavras, diferentes 

domínios do conhecimento que, “quando comparados aos estudos priorizados realizados pelas 

poderosas faculdades de Teologia e Jurisprudência, por vezes vegetavam numa existência de 

segunda escolha”,384 devem às academias científicas alguns dos primeiros passos que 

trilharam em direção à posições de real protagonismo.

No que se refere às academias científicas portuguesas setecentistas, Lucina 

Rodrigues Ferreira defendeu algumas instituições de letrados tomaram para si o encargo de 

“difundir as notícias literárias e científicas provenientes do restante da Europa ilustrada”. Para 

tal finalidade, seus sócios-fundadores e membros mais destacados costumavam realizar longas 

viagens ao velho continente, visando obter informações sobre os novos sistemas e teorias 

filosóficas por lá praticados. A exemplo do que foi observado por Im Hof, as academias 

portuguesas setecentistas refletiram e potencializaram a difusão das ideias modernas, 

contribuindo para o amplo reconhecimento dos novos sistemas, bem como para a “criação de 

uma nova comunidade científica” .385

Ainda que estivesse em um contexto propício a sua constituição, a Academia das 

Ciências de Lisboa parece ter enfrentado forte oposição no que se refere ao princípio de seu 

estabelecimento. Enquanto alguns sujeitos procuraram se opor à criação da Academia por se 

posicionarem de maneira distinta aos princípios modernos defendidos pelos membros da 

instituição, outros pareciam desdenhar da iniciativa por mero despeito.

383 SANTOS, Eugénio dos. op. cit., p. 74.

384 IM HOF, Ulrich. op. cit., p.110.

385 FERREIRA, Lucina Rodrigues. Instituto de Coimbra: o percurso de uma academia. Coimbra: Edição 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014, p.100.
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Sobre esta questão, Eugénio dos Santos apontou que ficaram estabelecidos nos 

estatutos da Academia que não seriam admitidos entre seus sócios ou correspondentes senão 

sujeitos que “cujo merecimento tivesse se manifestado por obras dadas ao público”. Tal 

cláusula foi igualmente endossada por Teodoro de Almeida, quando o oratoriano afirmou que 

na instituição não seriam aceitos “membros inúteis” . Como poder-se-ia presumir, esta postura 

pareceu para muitos como uma espécie de provocação, o que fez com que a instituição e seus 

partidários se tornassem os alvos favoritos de publicações contrárias à abertura da cultura 

portuguesa “às ideias vindas do estrangeiro” .386

Finalizada a fase de organização, a Academia das Ciências finalmente foi 

apresentada ao público, no dia 4 de julho de 1780. Por eleição, o padre Teodoro de Almeida 

foi escolhido como o sócio que deveria proferir o discurso principal durante a cerimônia de 

abertura da instituição. Atendendo ao convite, este discurso fez novamente pairar sobre o 

oratoriano uma série de polêmicas.

Teodoro de Almeida abordou em seu discurso pontos que lhe pareceram relevantes, 

tentando demonstrar uma espécie de programa básico, que resumia boa parte das atividades 

desempenhadas pela nascente Academia. Segundo Contente Domingues, tal texto, intitulado 

Oração na abertura da Academia das Sciencias,387 possuía uma conotação “extremamente 

literária e opinativa”, onde, “fugindo de uma apresentação inócua e formal”, o oratoriano 

apresentou uma “apreciação do panorama cultural de sua época”, ao qual mostrou-se 

particularmente crítico.388

Passados quase trinta anos da data de publicação do primeiro tomo da Recreação 

Filosófica, onde se mostrava otimista em relação às possibilidades que os novos 

conhecimentos científicos poderiam trazer a Portugal, o padre Teodoro de Almeida procurou 

elogiar a criação da Academia das Ciências, destacando como esse fato contribuiria para a 

superação do cenário de esmorecimento em que a produção filosófica portuguesa parecia se 

encontrar. Numa alusão indireta ao período pombalino, o oratoriano inicia seu discurso 

afirmando que:

386 SANTOS, Eugénio dos. op. cit., p. 65-75.

387O manuscrito com texto proferido por Teodoro de Almeida, intitulado Oração na abertura da Academia das 
Sciencias em 4 de julho de 1780, sem autor indicado, encontra-se nos arquivos da Biblioteca da Academia das
Ciências, sob o registro Ms: A782.

388 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p.131.
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[...] Respira emfim Portugal, respira a nossa reputação, que nas Nações 
estrangeiras se acha tão injustamente oprimida, e com tão pouca razão vexada. 
Acabe-se o nosso opprobio, e arvore-se o Estandarte literário para reunir em 
hum corpo as nossas forças dispersas, para animar os Espíritos zelosos, mas 
dezalentados, para estimular os que juntão hum entendimento feliz com huma 
vontade frouxa; e estabelesça-se esta Academia para que saibão os estranhos que 
finalmente damos este publico testimunho de termos também com eles sahido 
do letargo, em que nos Séculos pasados todos jazião. 389

Ressaltando que esteve em terras estrangeiras, como forma de lamento sobre o 

cenário de desinformação respeito da cultura lusitana nos locais pelo qual passou, o oratoriano 

prosseguiu:

[..] Que admirados ficarieis, Senhores, se soubeseis quão vil he o conceito, que 
muitos Estrangeiros fazem injustamente de nós! Quando lá fóra cazualmente 
aparece algum português de engenho medíocre, admirados se espantão como de 
fenomeno raro fose: E como asim? (dizem) de Portugal? do centro da ignorância 
? asim o cheguei a ouvir. E onde estão os vossos livros? me perguntavão; onde 
os vossos Autores? as vossas Academias? os vossos descubrimentos? As gazetas 
literarias, que correm, guardão do vosso Portugal o mesmo silencio, que de 
Marrocos. Ouvindo estes Injustos opprobios, os olhos me fechavão com o peijo, 
emudecia a lingua, e a face se me cobria de confuzão.390

Mesmo que pretendesse destacar com o significativo avanço a criação da Academia 

das Ciências representava, contribuindo para o florescimento “não apenas do estado, como 

das ciências, das artes, da literatura”,391 suas palavras não foram recepcionadas como imagido. 

Segundo Contente Domingues, reações contrárias à oração de abertura proferida pelo clérigo 

começaram a surgir logo após o evento. No mesmo dia em que o discurso de abertura foi 

proferido, houve quem resolvesse se dirigir ao Paço com o objetivo de denunciar “o tom 

depreciativo em que o oratoriano se referira ao país” .392

A imprensa não poupou o clérigo de duras crítica. Em uma carta pública dirigida ao 

oratoriano, um sugestivo autor, autoproclamado “Dr. Nada lhe escapa”, narra como ficou

389 Theodoro de Almeida: Oração na abertura da Academia das Sciencias em 1 de julho de 1780. Apud 
BORRALHO, Maria Luísa Malato. op. cit. p. 219.

390 Theodoro de Almeida: Oração na abertura da Academia das Sciencias em 1 de julho de 1780. Apud:
AZEVEDO, Ferdinand. Padre Teodoro de Almeida: um oratoriano no Iluminismo português. In: Revista 
Brotéria, Vol. 109, 1979, p. 310.

391Idem, p. 311.

392 DOMINGUES, Francisco Contente. op.cit. p. 243..
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chocado ao presenciar no evento de abertura da Academia de Ciências uma investida 

“atrevida, falsa e injuriosa”, não somente com relação à atuação dos acadêmicos ou da 

intelectualidade portuguesa setecentista, como também a respeito de “todo o estado em que se 

encontra a Nação”. Para o autor da carta, Teodoro de Almeida deveria envergonhar-se 

profundamente por proferir tais palavras, uma vez que não tinha por experiência em terras 

estrangeiras nada além de meras peregrinações por “Biscaia, a escória de Espanha, onde lhe 

honraram com a carta de academico que tanto se vangloria” e “Baiona, a escória da França”, 

onde teria encontrado a acolhida entre círculos de notáveis clérigos somente em função “do 

preceito de suas obras de misericórdia e caridade”.393

De maneira semelhante, apoiadores da antiga administração imperial dirigiram 

críticas ao discurso. Utilizando o pseudônimo de Emílio Lúcio Crispo, outra carta com claro 

pendor regalista dirigiu duras palavras ao oratoriano, ao afirmar que suas palavras conferiram 

verdadeira afronta de um vassalo ao seu monarca, posto que como um bom súdito Teodoro de 

Almeida deveria:

[...] adorar todas as decisoens do trono, executalas cegamente, não disputar 
sobre a bondade, ou a maldade dellas. Os Reis são os substitutos do Altissímo, 
são os seos Deozes na terra, e assim, como contra Deos he hum grande atentado 
e impiedade falar, ou querer entender sobre a sua providência. Do mesmo modo 
no governo político da terra para com os Reis. Devemos sempre falar bem 
delles, não consetir que delles alguém trate com menos preço.394

Acusado por diversas vias de macular a imagem do reino português, sobretudo 

devido à comparação feita em relação ao Marrocos, Teodoro de Almeida foi obrigado a enviar 

ao Paço o texto original de seu discurso. De acordo com Zulmira C. Santos, o texto sobre a 

vida do padre Teodoro de Almeida ressalta sobre esse episódio, para não dar lugar a 

comentários maldosos, que o oratoriano “apressou-se a desfazer o equívoco, entregando de 

imediato o original da oração”.395

393 Carta ao padre Theodoro d ’Almeida sobre sua oração na abertura da Academia de Ciências. Apud: 
SANTOS, Eugénio dos. op. cit., p. 87-88.

394 A Carta em crítica a Oração do P Theodoro d ’Almeida na abertura da Academia de Ciências. Apud: 
DOMINGUES, Francisco Contente. A oração de abertura da Academia das Ciências de Lisboa (aspectos de uma 
polémica). In: Revista Cultura, História e Filosofia, Centro de História da Cultura da Universidade de Lisboa, 
1987, p. 734.

395 SANTOS, C. T. Zulmira. op. cit., p. 149.
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Devemos nos questionar o motivo das palavras de Teodoro de Almeida causarem 

tamanho desconforto. Como vimos, a criação de academias científicas não era uma grande 

novidade em Portugal. Tampouco, o estado das ciências encontrava-se em tamanho declínio 

como o discurso do clérigo sugeria. Embora possamos de fato encontrar a ideia de que 

Portugal era um país tomado por clérigos e fanáticos religiosos estrangeira, como, por 

exemplo, nos escritos de Voltaire,396 o ambiente intelectual que ali observa-se estava longe de 

figurar tal ideia.

Como vimos, a difusão de obras como as que indicamos anteriormente -  Pina e 

Proença, Azevedo Fortes e de Verney, apenas para citar alguns nomes -  abriram caminho 

para o alvorecer da Filosofia Moderna e do método experimental no ambiente intelectual 

português setecentista. Outras iniciativas levadas a cabo ao longo da segunda metade do 

século XVIII igualmente atestam tal fato, podendo-se citar entre estas a edição do Alvará 

Régio publicado em 28 de Junho de 1759, que deu início ao processo de Reformas do Ensino 

em Portugal, além do projeto de criação do Colégio Real dos Nobres (1761), a implementação 

da Real Mesa Censória (1768) e as famosas reformas da Universidade de Coimbra.397 Parece 

pouco provável que o oratoriano desconhecesse a existência de iniciativas desta magnitude. 

Apenas para destacar um bom exemplo, alguns indivíduos envolvidos com as reformas da 

Universidade de Coimbra, como era o caso de botânico Domingos Vandelli,398 igualmente se

396 Sabe-se que em obras como o Poema sobre o Desastre de Lisboa (1756) e o Cândido (1759), Voltaire 
apresentava uma representação exagerada sobre os clérigos e sua atuação na sociedade lusitana. Não são raros os 
trechos de tais obras onde os portugueses são narrados como sujeitos que acreditavam obter a clemencia divina 
“fazendo queimar judeus” ou tomando outras atitudes “em auto-de-fé, que outras nações consideravam um ato 
de barbárie”. Para mais informações sobre Voltaire e sua leitura da cultura portuguesa, ver: MARQUES, José 
Oscar de Almeida. Voltaire e um episódio da história de Portugal. In: Revista de Ciências Sociais, Londrina, Vol. 
09, 2004, p. 37-52.

397 Para o estudo das reformas da educação em Portugal no século XVIII, ver: BOTO, Carlota. Instrução 
pública e projeto civilizador: o século XVIII como intérprete da ciência, da infância e da escola. Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo: Tese de Livre-Docência, 2011.

398  Domenico Agostino Vandelli, ou Domingos Vandelli, nasceu em Pádua, na Itália. Formou-se em Filosofia 
pela Universidade de Pádua, sendo posteriormente convidado por Carvalho e Melo para integrar o corpo docente 
responsável pelo ensino de matérias científicas no Real Colégio dos Nobres. Vandelli teria chegado a Portugal 
no ano de 1764. Entretanto, em decorrência do insucesso do projeto do ensino científico no Colégio dos Nobres, 
o intelectual italiano foi em seguida convidado, no âmbito da reforma da Universidade de Coimbra, para ocupar 
um lugar na Faculdade de Filosofia, onde foi nomeado professor de Química e de História Natural. Na 
Universidade, Domingos Vandelli ficou igualmente responsável pela seleção do local da implantação do Jardim 
Botânico, do estabelecimento do Laboratório Químico e do Museu de História Natural da Universidade de 
Coimbra. Para mais informações sobre a trajetória de Domingos Vandelli, consultar: COSTA, A. M. Amorim da. 
Domingos Vandelli e o desenvolvimento da cerâmica na Universidade de Coimbra. In: Actas do Colóquio a 
Universidade e a Arte, Coimbra, Faculdade de Letras, 1993, p. 277-294.
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constavam entre os membros úteis da Academia das Ciências. Sendo assim, uma aproximação 

das palavras do clérigo com a realidade observada no período é pouco provável.

Uma vez que o oratoriano não registrou justificativas ou escusas sobre o episódio do 

discurso, cabe-nos apenas utilizar destacar que, a fim de evitar maiores confusões, ele 

apressou-se em entregar às autoridades competentes a cópia original do discurso, fato que 

amenizou um pouco toda a situação. Contudo, o clérigo logo tornou-se alvo de novas críticas.

Os principais ataques ao oratoriano surgiram por meio de cartas anônimas, que 

visavam atingir tanto a figura do clérigo quanto seu discurso de abertura. A afluência de um 

elevado número de cartas dirigidas aos membros e aos diretores da Academia das Ciências 

surtiu grande efeito, de modo que não foi possível aos envolvidos ignorar as palavras do 

orador escolhido estavam causando impressões pouco favoráveis não apenas ao padre, como 

também para recém-criada instituição. Dito de outra forma, tais cartas pareciam ter seus 

interesses principais voltados a demonstração de como o discurso de Teodoro de Almeida foi 

um episódio maléfico para a imagem da Academia das Ciências, na medida em que 

“deteriorou o seu crédito, irritou aos seus sócios, escandalizou aos que não erão, serviu de 

ludíbrio estrangeiros, e a todos mostra irisão e desprezo”.399

Embora alguns dos membros da Academia tenham saído em sua defesa, em virtude 

das críticas direcionadas a sua figura, Teodoro de Almeida preferiu se afastar da recém-criada 

instituição, voltando suas atenções para outros projetos. Assim, o oratoriano começou a obter 

novamente prestígio ao ocupar-se de projetos como a fundação do Convento da Ordem da 

Visitação de Santa Maria em Lisboa400 e da redação de orientações pedagógicas destinadas ao 

ensino das futuras alunas do Convento. Como mencionamos, o padre Teodoro de Almeida 

tomou contato com o dito grupo de religiosas durante o período em que esteve exilado na 

França. Encantado com a organização daquela ordem religiosa, assim que regressou ao reino, 

o oratoriano procurou introduzir uma de suas congêneres em Portugal.

399 BORRALHO, Maria Luísa. op. cit. p. 219.

400 Embora tenham se instalado em Portugal em um período bastante tardio e não muito propenso a criação de 
novas ordens religiosas, a Ordem da Visitação de Santa Maria nasceu em Annecy, na Saboia, no ano de 1610. 
Criada por S. Francisco de Sales e por sua discípula Joana Frémyot de Chantal, a ordem rapidamente se espalhou 
pela França, Itália e Espanha, conhecendo seu auge durante os anos do século XVII. Atualmente em Portugal, 
ainda se encontram em funcionamento três mosteiros pertencentes as religiosas da Visitação, localizados nas 
cidades de Lisboa, Braga e Vila das Aves. Para mais informações, ver: SANTOS, Zulmira C. Para a história da 
educação feminina em Portugal no século XVIII: a fundação e os programas pedagógicos das visitandinas. In: 
Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, Porto, 2004, p. 985-1001.
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Solicitando a intervenção de pessoas influentes, Teodoro de Almeida conseguiu fazer 

com que, no dia 30 de janeiro de 1782, D. Maria I assinasse um alvará destinado à edificação 

de um mosteiro feminino para a Ordem da Visitação, como o objetivo de ensinar as meninas 

nobres portuguesas elementos como a escrita, a matemática, os dogmas da religião, a “cozer, 

a rendar e bordar”, além de idiomas como o italiano, o francês, o latim e a gramática 

portuguesa.401

Após obter sucesso em sua empreitada, o padre Teodoro de Almeida ainda se ocupou 

com a escrita do primeiro programa completo para a educação das estudantes que lá 

residiriam. De acordo com Lígia Maria Cabrita, tal proposta de ensino possuía um núcleo 

programático orientado para dois campos principais, a saber: “o do desenvolvimento 

intelectual propriamente dito”, voltado para o desenvolvimento das competências linguísticas, 

geográficas e musicais, além do campo voltado para as habilidades manuais, traduzido na 

realização de tarefas como a “confecção de rendas e bordados”, utilizadas como ferramentas 

úteis, capazes de ocupar o tempo livre das jovens para que ão sucumbissem a qualquer forma 

de ociosidade.402

Percebe-se que o programa de ensino proposto por Teodoro de Almeida privilegiava 

um padrão de sociabilidade em voga nos salões ilustrados do período. Tal modelo de 

comportamento, visava proporcionar às damas a “capacidade de brilhar nos círculos de corte” 

e evidencia, a exemplo do que ocorria em outras nações ilustradas, a existência de uma 

preocupação por parte da sociedade portuguesa em relação à educação feminina. Sobre esta 

questão, Zulmira C. Santos e Helena Queirós afirmaram que o itinerário pedagógico 

observado entre as religiosas da Visitação pode ser visto como algo destinado a criar 

“modelos femininos idealizados” . Configurando-se como uma proposta educacional que 

“comportava a abertura a alguns saberes reputados como essenciais para as donzelas nobres”, 

ainda que levasse em consideração as formas de conhecimento advindas das artes ou das 

ciências, elementos que “que cimentavam a sociabilidade” plena nos salões, tal proposta não 

deixava de enquadrar o gênero feminino em uma “abrangente matriz devota”, vista como 

padrão de conduta mais adequado para as mulheres setecentistas. 403

401 SANTOS, Eugénio dos. op. cit., p. 73.

402 CABRITA, Lígia Maria. A representação da mulher no pensamento dos filósofos iluministas portugueses. 
Universidade de Lisboa: Dissertação de Mestrado em Estudos Românticos e Cultura Portuguesa, 2010, p. 53.

403 SANTOS, Zulmira C.& QUEIROS, Helena. Letras e gestos: programas de educação feminina em Portugal 
nos séculos XVIII -  XIX. In: VS 19 -  CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e
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Para além de uma boa atuação política ou pedagógica, a proximidade de Teodoro de 

Almeida com as religiosas da Visitação também nos fornece outras interpretações a respeito 

do caráter do oratoriano. Dentre tais impressões, temos um curioso testemunho apresentado 

pelo viajante inglês William Beckford (1760-1844). Famoso por seus romances e narrativas 

de viagens, Beckford desembarcou em Portugal em 1787, permanecendo em Lisboa por 

influência do Barão de Marialva e de sua família. Os registros de suas andanças pela capital 

portuguesa nos foram legados por meio do Diário de William Beckford em Portugal e 

Espanha, levado a publico somente em 1957. Nas páginas deste diário, o autor narrou suas 

impressões acerca da cidade e das pessoas com quem manteve alguma forma de contato.404

Instalado em uma residência próxima à Casa das Necessidades, não tardou para que 

o Beckford fosse formalmente apresentado ao padre Teodoro de Almeida. Indicado pelo 

estrangeiro como “um dos luminares da literatura portuguesa”, o clérigo foi igualmente 

apontado como um “incorrigível conciliador”, detentor de uma forma de “hipocrisia 

seráfica”.405 Sobre tais impressões, conta o viajante que, ainda em suas primeiras interações, 

apresentando-lhe uma epístola bastante açucarada, o oratoriano teria solicitando que ele 

ofertasse a duas donzelas que teriam acabado de ingressar em seu “amado Convento da 

Visitação” objetos variados, dentre os quais contavam-se “roupa íntima e de cama”. 

Abismado com tal pedido, William Beckford afirmou que teria de muito trabalho a fazer caso, 

realmente, pretendesse “enroupar todas as galinhas que a velha raposa Almeida resolver levar 

para o seu esconderijo”.406

Como este foi primeiro favor que lhe foi solicitado e como pretendia continuar com 

suas boas relações entre os nobres portugueses, o viajante inglês afirmou que não poderia 

responder tal demanda de maneira negativa. Tudo isso porquê o oratoriano lhe pareceu:

Memória), 2012, p. 64.

404 Sobre William Beckford e sua estadia na capital portuguesa, ver: SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos. O 
caso William Beckford. Ostracismo e errância de um jovem fidalgo inglês nos finais do século XVIII. In:
Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. XXII, 2011, p. 11-37.

405 BORRALHO, Maria Luísa. op. cit. p. 218.

406 BECKFORD, William. Diário de William Beckford em Portugal e Espanha. Lisboa: Biblioteca Nacional, 
1988, p. 48.
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[...] Um perigoso velhaco, que confessa metade das mulheres importantes de 
Lisboa, e, se eu tratasse a sua impertinente pretensão como ela merecia, poderia 
expor as flores da minha reputação devota a uma geada que as crestaria antes de

407a consciência as revigorar.

Devemos sempre ressaltar que as impressões de William Beckford são obviamente 

pautadas por sua opinião pessoal, transferida ao seu diário de viagem. Dado o traquejo que o 

viajante inglês demonstrou ao se relacionar com sujeitos que lhe desagradavam e as duras 

palavras que a eles destinou, não parece errôneo presumir que o mesmo teria suprimido tais 

informações como caso o texto em questão fosse publicado ainda durante o período em que 

viveu.

Mesmo que marcadas pelos filtros de seu autor, as impressões deixadas por Beckford 

são interessantes para este trabalho, uma vez que servem para ilustrar que a boa reputação e a 

simpatia que o Teodoro de Almeida presumidamente desfrutava não eram sentimentos 

unânimes. Poucos registros acerca deste outro lado da personalidade do oratoriano chegaram 

aos nossos tempos. Contudo, a menção destes materiais é importante se desejamos nos 

aproximar da real vivência do clérigo português, um indivíduo que, longe da figura 

beatificada e linear apresentada pelo texto biográfico, era detentor de caraterísticas louváveis 

aos olhos de alguns membros de suas redes de sociabilidades ao mesmo tempo em que era 

alvo da antipatia advinda de outros grupos.

Ao tratar do período de regresso devemos ainda considerar a atenção que Teodoro de 

Almeida prestou à Congregação do Oratório e à composição de seus livros. Iniciemos por sua 

atuação na ordem religiosa. Desde sua instalação em Portugal, a Congregação do Oratório 

observava em suas fileiras uma boa afluência de pessoas, sejam professores e estudantes. 

Porém, as represálias que a ordem sofreu no contexto das reformas pombalinas acabaram por 

deteriorar a influência e o prestígio que tais religiosos anteriormente detinham.

Os anos finais do século XVIII parecem não ter alterado tal quadro. Como 

mencionado nos capítulos anteriores, após a destruição da Casa do Espírito Santo, por ocasião 

do terremoto de 1755, os membros da Congregação do Oratório de Lisboa ficaram confinados 

nas dependências do Real Hospício das Necessidades. A reedificação da casa mãe da 

Congregação foi iniciada logo após o episódio do sismo. Porém, sua conclusão ocorreu 

somente no ano de 1792. Em tais instalações, Teodoro de Almeida teve a oportunidade de

407Idem, p. 49.
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ministrar novas aulas. Entre 1792 e 1795, o oratoriano dirigiu “dois triênios sucessivos do 

curso de Filosofia”, assim como iniciou um novo voltado as disciplinas da Lógica, da 

Metafísica e da Física, além de ofertar preparatórios os seus alunos e discípulos que 

desejavam aprender sobre a Geometria Elementar e o uso da Geografia.408

As antigas demonstrações públicas de Filosofia Experimental também estão entre as 

atividades que o clérigo procurou retomar neste contexto. Para tanto, o oratoriano parece ter 

feito uso das dependências da Congregação do Oratório, assim como do gabinete de Física 

que existia na Academia das Ciências de Lisboa. Este fato é curioso pois, apesar de todas as 

críticas que recebeu em função de seu discurso na ocasião de abertura da instituição, o 

oratoriano ainda “detinha prestígio como exímio demonstrador”, de modo que os sócios- 

fundadores consideravam um verdadeiro atrativo mantê-lo entre seus quadros de ensino e 

divulgação científica.409

Concomitantemente à atuação pedagógica, Teodoro de Almeida continuou a escrever 

e publicar suas obras. Dentre esses textos, podemos citar a publicação do Método para a 

Geografia (1787),410 idealizado para as suas pupilas da Ordem da Visitação, e as Cartas 

espirituais (1804),411 voltadas para a educação de meninos nobres. Segundo Francisco 

Contente Domingues, textos como esses possuem um grande valor na medida em que revelam 

os métodos e os critérios pedagógicos adotados pelo clérigo no final de sua atividade 

intelectual. Assim como ocorre no projeto da Recreação Filosófica, que também apresenta 

neste período a publicação de três novos tomos, a proposta pedagógica do Método para a 

Geografia e das Cartas espirituais parte da premissa de que era possível criar nos alunos o 

verdadeiro “gosto pela aprendizagem”, fato que novamente transmite a preocupação do autor 

em produzir obras que mostrassem o processo de ensino como “algo agradável, sem peso de 

memorização excessiva” cobrada pelas escolas oficiais.412

408 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p. 237-238..

409 CARVALHO, Rómulo de. op. cit, p. 84.

410 ALMEIDA, Teodoro de. Método para a Geografia. Lisboa: António Rodrigues Galhardo, 1787.

411 ALMEIDA, Teodoro de. Cartas espirituaes sobre diversos assuntos. Lisboa: Simão Thadeo Ferreira, 1804.

412 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit., p.144-145.
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3.2 A moral como um problema filosófico

Considerando o vasto leque de iniciativas que Teodoro de Almeida colocou em 

prática após regressar a Portugal, chegamos no momento de examinar o modo como se 

manifestaram alguns elementos com os quais o oratoriano foi confrontado durante o processo 

de exílio. Como vimos, desde que fixou-se novamente em Lisboa, o religioso buscou 

paulatinamente retomar boa parte das atividades que anteriormente desempenhava. Contudo, 

o desenvolvimento de determinadas teorias, sobretudo, àquela advindas da França, o fizeram 

não apenas rememorar os dias em que viveu afastado de sua terra natal, como também 

manifestar forte preocupação com relação aos caminhos que uma parte da cultura letrada 

portuguesa aparentemente perseguia.

Tais preocupações foram manifestadas no âmbito das ideias, por meio da atividade a 

que o clérigo dedicou mais da metade de sua vida: a escrita. De fato, nos anos finais de sua 

atividade intelectual, Teodoro de Almeida apresentou ao público algumas obras que acentuam 

notáveis diferenças quando comparadas com os demais livros em que o autor expôs diferentes 

temas com que costumava trabalhar. Para além da habitual preocupação com a ampla 

divulgação dos saberes, as obras que marcam este segundo momento de escrita de Teodoro de 

Almeida denotam a inquietação que o clérigo nutria em relação aos progressos apresentados 

em um ramo específico da grande árvore do conhecimento. Este ramo não era outro senão a 

Filosofia Moral.

Antes de discorrer sobre o modo como o tema foi abordado pelo oratoriano, convém, 

inicialmente, a apresentação de algumas considerações a respeito deste domínio filosófico e 

de sua inserção no ambiente intelectual português setecentista. Em linhas gerais, a reflexão 

sobre a moral é frequentemente descrita como um campo do conhecimento que deriva de 

contínuos processos de avaliação dos costumes humanos, voltado à aceitá-los ou à reprová- 

los. Tal forma de meditação filosófica corresponderia aos anseios da própria vida em 

sociedade, onde o constante aperfeiçoamento das normas de conduta figuraria como um 

elemento capaz de influenciar e de cingir a atuação dos membros que a integram. Ainda que 

pareça algo inerente ao desenvolvimento dos agrupamentos humanos, conceituar ou 

reconstituir o processo segundo o qual a moral obteve um estatuto teórico pode ser uma tarefa 

um pouco mais difícil. Tal dificuldade pode ser explicada, dentre outros pontos, uma vez que 

muitos dos códigos de conduta de que atualmente se têm notícia obtiveram formas de
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sistematizações tardias quando comparadas a vasta tradição oral que possuem. Além disso, as 

diversificadas feições estes mesmos códigos ou formas de conduta adquiriram em realidades 

distintas ao longo da história, tanto no Ocidente ou quanto no Oriente, também devem ser 

citadas entre os elementos que influenciam de maneira significativa o mapeamento da 

questão.413

Deixando um pouco de lado as dificuldades encontradas na conceituação de tal 

campo, designado como a “ciência da conduta”, o domínio filosófico que trata dos campos da 

ética e da moral parece possuir ao menos duas concepções principais no que se refere ao seu 

processo de fundamentação teórica. A primeira destas fundamentações considera-o como uma 

“ciência do fim ” a que a conduta dos homens deveria se dirigir, assim como uma “ciência dos 

meios” a serem adotados para se atingir tal fim. Em outras palavras, próxima às acepções de 

caráter religioso, os defensores desta forma de interpretação costumam associar as questões 

morais a um “ideal final”, segundo o qual todos os seres humanos estariam naturalmente 

dirigidos, e que, por conseguinte, funcionaria como o elemento norteador dos meios pelos 

quais a “essência” ou a “substância” humana deveria dirigir as suas ações no objetivo de 

atingir tal fim. Por sua vez, a segunda concepção costuma apresentar a reflexão sobre a moral 

e seus princípios como “a ciência do móvel da conduta humana”. Diferentemente do primeiro 

grupo, os defensores de tal perspectiva visariam determinar os contornos de tal “móvel”, com 

objetivo de dirigir ou de disciplinar a atuação dos seres humanos. Resumidamente, ao 

circunscrever as reflexões sobre a moral ao domínio dos fatos e dos objetos mundanos, os 

filósofos que adotaram tal concepção parecem ter privilegiado ao longo da história os motivos 

e as causas que teriam levado diferentes gerações a adotar determinadas praticas ou formas de 

conduta. Muitos destes filósofos teriam igualmente voltado seus interesses para a influência

413 Vale destacar neste ponto os estudos de Norbert Elias sobre o tema. Em suas sugestões para uma teoria dos 
processos civilizadores, o sociólogo alemão apontou a padronização de normas gerais e a posterior apresentação 
destas por meio da escrita como elementos que dependeriam de um grau muito alto de integração social, bem 
como da formação de instituições capazes de legar a uma determinada norma ou forma de conduta local 
princípio ou ideia de “validade universal”. Neste sentido, mesmo que partam de pontos de vista próximos, como, 
por exemplo, a tradição religiosa, códigos de condutas aceitáveis por uma determinada cultura podem ser não ser 
bem-vistos em outras, seja em função das diferenças que os próprios costumes apresentam ou da ausência de 
forças necessárias para exigir o cumprimento de determinados acordos de conduta, sejam eles escritos ou orais. 
Para mais informações, ver: ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Formação do Estado e Civilização. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, vol. II.
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que diversificadas forças, sejam de natureza social, religiosa ou política, apresentaram no que 

se refere às ações dos homens neste mundo.414

No que se refere à cultura ocidental, local onde nosso objeto de estudo se insere, a 

tradição historiográfica e filosófica pertinente ao tema convencionalmente apresenta a 

constituição teórica do problema da moral em alguns momentos distintos. Em seus trabalhos 

sobre a ética e os costumes, Michel Foucault, por exemplo, apontou que, afora algumas 

morais religiosas, o Ocidente teria conhecido apenas duas formas de reflexão sobre o tema. A 

primeira destas, apontada como “antiga”, seria perceptível através de teorias como o 

estoicismo ou o epicurismo, onde as questões morais seriam preferencialmente articuladas à 

ordem do mundo e de suas leis. Foucault igualmente destaca que mesmo que apresentem 

certas distinções em relação aos temas expostos na Antiguidade, muitas das formas de 

interpretação observadas até meados do século XVIII também pertenceriam a tal categoria de 

análise. Tal fato ocorreria porque mesmo que buscassem deduzir os princípios morais sob 

uma ótica distinta dos antigos e dos medievais, os filósofos da modernidade ainda 

apresentavam reflexões que visavam concepções predominantemente coletivas. A segunda 

forma de reflexão acerca do tema da moral, alcunhada pelo filósofo francês como “moderna”, 

se distinguiria em razão de não ter a pretensão ou mesmo a capacidade de formular nenhum 

tipo de “moral estrita” . Tal fato ocorreria pois, diferentemente das formas de filosofia que a 

precedem, todo o imperativo que moveria esta forma de análise, própria da sociedade 

contemporânea, estaria direcionado ao entendimento de ideias como o individualismo e o 

subconsciente individual.415

Ao ponderar sobre a constituição do problema da moral no Ocidente, Antonio Paim 

destacou de maneira semelhante que uma forma de abordagem mais detalhada para o tema 

talvez residiria em sua divisão em quatro momentos principais. Dentre estes, o primeiro 

momento destacado por Paim é justamente aquele que foi deixado em segundo plano na 

divisão proposta por Michel Foucault, a saber: a constituição das antigas morais religiosas. 

Sobre a tradição judaico-cristã, Paim apontou a Bíblia sagrada como o texto de maior 

representatividade para este primeiro momento de reflexão sobre a moralidade. Local onde 

foram apresentados o “Decálogo ou Dez Mandamentos da Lei de Deus”, aventar a

414 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1982, p.361-368.

415 FOUCAULT, Michel. Ética, Sexualidade e Política: Ditos e Escritos. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2006, 
p. 160-165.
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importância de tal texto se faz necessária nas palavras do autor, uma vez que este livro teria 

servido como ponto de partida para a elaboração de diferentes fundamentos para problemas de 

natureza ética e moral, tanto no que se refere ao âmbito da religiosidade como em outras 

áreas, dentre as quais contam-se a Política e o Direito.416

O segundo momento pode ser representado pela meditação empreendida entre os 

filósofos gregos. Enquanto na reflexão observada na tradição judaico-cristã e incorporada ao 

Velho Testamento a moral foi predominantemente ensinada como algo que partia de preceitos 

sugeridos pela esfera divina, o pensamento grego se difere ao voltar o objeto de suas reflexões 

para o entendimento da vida e da ação humana. Embora tal forma reflexão autônoma possua 

uma prolífica história, contanto entre os filósofos que abordaram o tema sob tal perspectiva os 

nomes de Sócrates (470-399 a.C.) e de Platão (438-348 a.C.), Antonio Paim designou 

Aristóteles (384-322 a.C.) como o grande fundador de uma reflexão “propriamente filosófica” 

para o problema da moral no Ocidente. Centrada na identificação das virtudes e dos vícios 

relacionados ao comportamento humano, os tratados aristotélicos teriam sido notáveis ao 

interpretar os temas da moralidade como “uma ciência das práticas”, isto é, como uma forma 

de conhecimento que se fazia necessária diante das demandas materiais e políticas 

apresentadas pela polis grega. Elaboração teórica que se ocupava dos costumes, para Paim, tal 

matéria seria responsável por estipular as melhores regras de conduta a serem seguidas em tal 

esfera social. Contudo, tal forma de reflexão não era destinada a todos os indivíduos. Ao 

contrário da elaboração judaico-cristã, onde a moral e seus princípios poderiam ser ensinados 

de forma padronizada, coletiva e mais acessível, os distintos modelos éticos gregos parecem 

convergir ao apresentar a aquisição de virtudes morais como um caminho árduo a se seguir, 

pautado por um longo processo aprendizado, previamente definido por outros pressupostos 

dentre os quais contavam-se a saúde, a aparência física, a idade e as posses materiais detidas 

por aqueles que o almejavam.417

O terceiro momento das reflexões sobre a moral no Ocidente pode ser percebido 

através da reelaboração realizada entre os teólogos medievais. Desenvolvida nesse período, a 

denominada ética da salvação esforçou-se em retirar a autonomia que as antigas reflexões 

sobre o tema possuíam em relação aos desígnios da religião, reelaborado alguns preceitos das

416 PAIM, Antônio. Modelos Éticos: introdução ao estudo da moral. Curitiba, Editora Universitária 
Champagnat, 1992, p. 11-12.

417 PAIM, Antônio. op. cit., p. 12-21
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antigas teorias gregas e da tradição judaico-cristã com objetivo de melhor incorporá-los às 

reflexões postuladas pelos letrados do período. Sobre tal questão, Alain de Liberá ponderou 

que a incorporação de elementos derivados da lógica aristotélica e da filosofia platônica, por 

exemplo, permitiu aos medievais não apenas a reformulação de algumas questões baseadas 

em ideias como o argumento da autoridade divina, como igualmente proporcionou novos 

contornos ao trabalho de exegese bíblica, paulatinamente aproximando-o de princípios 

“verdadeiramente filosóficos”.418

Bons exemplos desta forma de interpretação estariam nas obras de Santo Agostinho 

(354-430) e Santo Tomás de Aquino (1221-1274). A conciliação entre as tradições judaico- 

cristã e a grega é, de fato, vista pela literatura especializada como um elemento notável na 

reelaboração de elementos da filosofia platônica e da ética aristotélica promovida por ambos. 

No que se refere a questão da moral, segundo Demétrio Néri, tanto Agostinho quanto Tomás 

de Aquino procuraram enquadrar suas próprias reflexões aos moldes das teorias aristotélicas e 

platônicas. Porém, enquanto Santo Agostinho parecia utilizar-se das reflexões platônicas para 

destacar a natureza humana como “inteiramente corrompida pelo pecado original, com a 

finalidade de acentuar o papel salvífico fé e da graça”, Santo Tomás de Aquino escolheu fazer 

uso da filosofia aristotélica para mostrar como o “naturalismo teológico poderia se conciliar 

com o ideal de boa vida proposto pelo cristianismo” .419

É inegável que esta aproximação entre os domínios filosófico e religioso promovida 

no contexto de florescimento das teorias medievais criou um modelo normativo que dominou 

boa parte das reflexões sobre a problemática da moral e dos costumes. Por séculos, a religião 

e seus temas parecem ter reinado sobre tal ramo do conhecimento, sem que grandes formas de 

contestação fossem apresentadas. Controlando aquilo que poderíamos designar como a 

“educação das vontades” ou o “governo dos sentimentos morais humanos”, seja pela forte 

influência que surtia sob a sociedade do Antigo Regime ou através das formas que então 

dispunha para cingir ou para orientar a vida de seus fiéis, uma série de clérigos e de religiosos 

escreveram e influenciaram toda sorte de reflexão sobre o tema.420

A reinterpretação da moral como um elemento dissociado da esfera religiosa é um 

elemento constitutivo da Modernidade. Temos neste período a instituição de um quarto

418 LIBERA, Alain. A Filosofia Medieval. São Paulo: Edições Loyola, 1998, p. 340.

419 NERI, Demétrio. Filosofia Moral: manual introdutório. São Paulo: Edições Loiola, 2004, p. 139-152.

420 PAYOT, Jules. A educação da vontade. São Paulo: Editora Kirion, 2018, p. 11-14.
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momento de reflexão sobre a moralidade e seus princípios. De fato, as primeiras 

manifestações um pouco mais autônomas em tal campo podem ser observadas na Inglaterra, 

sobretudo, entre os séculos XVII e XVIII. De acordo com Paul Hazard, ainda que nomes 

como Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes apresentem argumentos em favor de tal questão, 

Pierre Bayle deve ser mencionado como o primeiro filósofo moderno a postular, de modo 

radical e categórico, a plena separação entre os domínios da moral e da religião. Em seu 

Dicionário Histórico e Crítico (1697), Bayle teria defendido que a religião e a moral, longe de 

figurarem como elementos indissociáveis, eram, na realidade, campos independentes. Ainda 

conforme Hazard, vítima da intolerância religiosa observada na França na segunda metade do 

século XVII, Bayle criou verdadeiramente uma nova forma de interpretação ao defender que 

os problemas relativos à sociedade, que envolveriam questões como a tolerância e a 

organização civil, não deveriam ser relegados à tutela dos clérigos ou da religião.421 Se a obra 

de Pierre Bayle parece audaciosa em sua crítica à religião, a mesma se mostra bastante 

prudente no que tange à política. Ainda que procure separar categoricamente a religião das 

questões de governo, Bayle ainda defende a monarquia absoluta como uma forma ideal de 

governo, na medida em que tal organização lhe parecia mais eficaz para o estabelecimento da 

paz e da propriedade de todos os indivíduos.422

Seguindo primeiros passos dados por Pierre Bayle, os pensadores do século das 

Luzes desenvolveram algumas propostas para o estudo da moral. Uma série de teóricos 

buscou em tal contexto intelectual não apenas problematizar as reflexões do referido filósofo 

francês, como igualmente levou a público ferrenhas críticas aos fundamentos teológicos e 

metafísicos da tradição moralista cristã.

Resumidamente, esta crítica parece ter se desenvolvido, por um lado, a partir da 

redefinição de princípios e de sensações interligadas às ideias de dor e de prazer, e, por outro, 

a partir da tentativa de reavaliação da relação existente entre os domínios da razão e da moral, 

forma encontrada pelos letrados no período para evitar qualquer iniciativa de justificação 

teológica para princípios filosóficos como o bem ou a felicidade humana.

No que se refere à reavaliação do papel das sensações de dor e de prazer, Alan Caillé 

destacou que, a despeito das diferenças ideológicas que suas obras manifestam, filósofos 

como John Locke (1632-1704), La Mettrie (1709-1751) Voltaire e Rousseau, este último

421 HAZARD. Paul. La Crise de la Conscience Européenne (1680-1715). Paris: éditions Gallimard, 1961, p. 78.

422Idem, p. 80.
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famoso por sua crítica a teses pautadas na fundamentação racional da moral, concordavam 

com a perspectiva de que as sensações eram “fontes naturais de satisfação ou de prejuízo”, e, 

por conseguinte, eram constantemente buscadas pelos seres humanos. De fato, os teóricos 

modernos atribuíram um importante papel às sensações no estudo e na sistematização do 

comportamento humano. Ao contrário daquilo que era exposto pela tradição judaico-cristã, a 

busca por sensações como a dor ou o prazer não era julgada na obra destes filósofos como 

elementos dignos de congratulações ou repreensões. Antes disso, seus textos defendiam que a 

busca pelas sensações deveria ser motivada, desde que fosse fruto de um longo processo 

derivado de um cálculo racional estabelecido pelos próprios sujeitos envoltos em todo o 

processo. Neste sentido, longe de postularem formas de “epicurismo estrito” ou “paixões 

desenfreadas”, muitos pensadores do século XVIII defendiam que o “universo das sensações” 

ofereceria ao seres humanos um bom caminho a ser tomado na constante busca pela ideia de 

felicidade. Este caminho, no entanto, deveria obedecer certos critérios que permitissem não 

apenas modelar, como refinar a intensidade e a complexidade das sensações buscadas, de 

modo que fosse possível calcular cuidadosamente todas as compensações e as consequências 

que cada uma delas poderia acarretar. Só então, os prazeres mundanos poderiam ser 

plenamente apreciados, uma vez que se tornariam “objetos da análise e do julgamento do 

espírito racional”, fato que os transformaria de meros prazeres físicos ou carnais em 

verdadeiros princípios morais que modulariam a boa conduta humana.423

Outro aspecto que merece ser destacado nesse processo reside na introdução de 

ideias de utilidade na reflexão sobre a moral. Embora as discussões relativas à organização da 

sociedade não fossem temas propriamente circunscritos ao âmbito dos tratados sobre a 

moralidade e os costumes, alguns teóricos igualmente desenvolveram teses onde tentaram 

solucionar a equação existente entre a felicidade individual e a moral social. Esta forma de 

reflexão pode ser encontrada nas obras de Mably (1709-1785), de Helvetius (1715-1771) e do 

Barão d'Holbach (1723-1789). No entendimento de tais filósofos, a postulação de uma forma 

conduta virtuosa deveria ser submetida às leis de interesse de caráter geral, que iriam além de 

vontades ou de motivações individuais. Defende-se, assim, teses segundo as quais os seres 

humanos deveriam agir a fim de unir seus interesses pessoais aos interesses de caráter geral, 

de modo que tal junção resultasse na plena sociabilidade humana, vista como um processo

423 CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (org.). História argumentada da Filosofia 
Moral e Política. A felicidade e o útil. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004, p. 387-388.
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fundamentado em interesses partilhados entre iguais, ou ainda como a aliança perpétua que 

estabelece as relações entre o estado e a sociedade que os cercava.424

Outro filósofo a abordar ideia semelhante em relação a uma moral universal foi 

Immanuel Kant. Sintetizada em obras como a Fundamentação da Metafísica dos Costumes 

(1785) e a Doutrina da Virtude (1797), a ética kantiana apontava para certas insuficiências 

interpretativas observadas nas tradições filosóficas que a antecedem. Com o objetivo de sanar 

as lacunas deixadas nos séculos anteriores -  onde os pensadores do século XVII trabalharam 

o tema da moral visando o “objetivo político de reabilitação da segurança e da ordem pública” 

e os do século XVIII atribuíram ao campo da moral a tarefa de reflexão sobre a felicidade 

individual -  a filosofia kantiana dirigiu-se a criação de uma forma de comportamento humano 

que pudesse ser aplicada tanto ao “estatuto do comportamento privado quanto ao objetivo do 

governo público”. As teses da ética kantiana, já  muito trabalhadas, estruturam-se, entre outros 

elementos, sobre a “ideia universal de pessoa” e na confiança na razão prática como elemento 

indicador de orientação subjetiva para a conduta dos indivíduos.425

A exemplo do que ocorreu em territórios além Pirineus, as discussões relativas ao 

exame da moral manifestaram-se no ambiente intelectual português. De maneira semelhante 

aos teóricos já  citados, a literatura especializada defende a divisão da questão em alguns 

ciclos principais. No que se refere ao contexto da Modernidade, o primeiro ciclo, situado entre 

meados do século XV e a década de 1620, pode ser visto como momento em que se observa 

certa aproximação do debate sobre a moral em relação aos objetivos renascentistas. Tal 

quadro mudaria com o início do segundo ciclo, entre os anos finais do século XVII e a 

primeira metade do século XVIII. Neste contexto, devido à grande influência que a tradição 

escolástica exerceu sobre o tema, a reflexão sobre a moral foi marcada por uma exacerbação 

dos valores atrelados à moralidade judaico-cristã e pela rejeição de reflexões que partissem de 

pressupostos humanistas ou laicos. A instauração de um novo ciclo nos debates sobre a 

Filosofia Moral como campo com relativa autonomia em relação à esfera religiosa ocorreu 

somente a partir da segunda metade do século XVIII. Em decorrência do revisionismo teórico, 

os moralistas portugueses passaram a tratar “o universo como espelho divino”,426 de modo a 

abrir espaço para a incorporação de teorias modernas em tal campo, desde que tais teorias não

424 CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (org.).op. cit, , p. 390.

425 CAILLÉ, Alain; LAZZERI, Christian; SENELLART, Michel (org.).op. cit, p. 390-395..

426 CALAFATE, Pedro. op. cit, p.113.
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propusessem drásticas alterações nos aspectos nucleares da moral tradicional ou das estruturas 

do Antigo Regime.

Como vimos em outros capítulos, o desejo por certa autonomia em todos os ramos do 

conhecimento filosófico é um elemento que marca as Luzes Portuguesas. Seguindo o espírito 

da época, desde meados da década de 1740, alguns teóricos lusitanos procuravam destacar a 

necessidade de criação de novas formas de problematização para os domínios da moral e da 

ética, visando apresentar respostas aos opositores das teorias ou mesmo da fé que 

manifestavam utilizando as mesmas armas com as quais eram atacados.

Na décima carta do Verdadeiro Método de Estudar, Luis Antonio Verney apresentou 

discussões sobre a ética e a moralidade seguindo tal perspectiva. Parafraseando Lodovico 

Antonio Muratori,427 filósofo e jurista italiano, Verney definiu que:

[..] Certamente (como adverte bem o doutíssimo Muratori), os que tratam a 
Ética, com tanta especulação, não entendem que coisa é a Ética, nem para que 
serve. A Ética, rigorosamente falando, deve servir de instrução aos homens, em 
duas coisas principalmente. Primeiro, deve ensinar em que consiste a verdadeira 
felicidade do homem, depois, explicar as virtudes, e o modo de as seguir. E isso 
não se faz com especulações, ou sutilezas: mas com boas doutrinas, e sólidas, 
expostas com clareza e facilidade.428

Ao contrário do que observa-se em outros contextos intelectuais, os defensores desta 

concepção, no entanto, não tinham por objetivo transformar as teorias vigentes em algo 

exclusivamente baseado em princípios racionais. Embora um pouco mais aberto, o referido 

debate ainda encontrava suporte naquilo o que os filósofos do período designavam como 

“razão cristã”, ou seja, uma forma de racionalidade que não afastava, por completo, elementos 

religiosos desta esfera de reflexão.429'

427 Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) foi um filósofo e escritor italiano. Considerado um dos fundadores 
da historiografia italiana, foi também membro da Companhia de Jesus e atou como bibliotecário no ducado de 
Modena, sua terra natal. A obra de Muratori transita pelos domínios da jurisprudência, da história e da filosofia. 
Sobre o campo da Ética, seus estudos circundaram dois grandes temas interconectados, a saber: a crítica à 
ciência jurídica de sua época e a questão da felicidade pública ou coletiva. Luis Antonio Verney teve 
oportunidade de entrar em contato com tal intelectual quando estabeleceu-se em Roma, a partir de 1736. Para 
mais detalhes sobre as relações que Verney estabeleceu com Muratori e outros letrados italianos ver: 
CARVALHO JUNIOR, Eduardo Teixeira. O método em Verney e o Iluminismo em Portugal. Universidade 
Federal Paraná: Tese de Doutorado em História, 2015

428 VERNEY, Luis Antonio. op. cit, p 62.

429 CALAFATE, Pedro. op. cit, p.26-44.



185

Sendo assim, muitas obras desenvolvidas no período ainda seguiam velhas fórmulas, 

privilegiando questões como os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e 

para com o próximo. Mesmo quando a esfera divina mostrava-se menos presente, a influência 

da mesma era substituída por outra forma dependência externa, como, por exemplo, o Estado. 

Neste tipo de meditação sobre a moralidade e os costumes, o comportamento humano parece 

ser tratado exclusivamente de modo a criar regras que assegurassem a continuidade da “boa 

marcha da vida social em conjunto”, ou seja, eram textos visavam criar critérios ético 

normativos voltados a manutenção e o não questionamento das estruturas tradicionais do 

Antigo Regime.430

Deste modo, na generalidade das reflexões desenvolvidas no ambiente intelectual 

português setecentista as obras e os tratados filosóficos considerados em harmonia com as 

sagradas escrituras encontraram fortes partidários e adeptos. De fato, os escritos de François 

Fenélon, de Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) e de Nicolás Bergier (1718-1790), apenas 

para citar alguns dos teóricos mais aceitos, circularam livremente uma vez que atendiam a 

necessidade corrente de criação de uma forma de reflexão que servisse aos interesses dos 

católicos em combater os detratores da religião. Por outro lado, obras que tratavam o 

problema a moralidade e os costumes como campos autônomos não obtiveram a mesma 

forma de tratamento. Como exemplo significativo de tal questão, podemos destacar o 

desconforto que a circulação de teses relacionadas às obras de filósofos como Bayle e 

Voltaire, por exemplo, causou entre os portugueses.

Tal quadro fez com que a promoção de reflexões críticas em oposição aos referidos 

filósofos modernos ganhasse grande fôlego. Como procuramos destacar anteriormente, as 

teses dos filósofos modernos são certamente significativas para a constituição da reflexão 

sobre a Filosofia Moral no Ocidente. Contudo, tais teses não foram bem recepcionadas em 

localidades predominantemente católicas, como o reino de Portugal, por atacarem velhas 

certezas e atitudes dogmáticas. A curiosidade despertada, bem como a circulação clandestina 

de algumas obras, entretanto, atingiu tal ponto que levou a Coroa a tomar providências 

visando sua supressão. Dentre estas, destacam-se episódios como a edição do Catálogo dos 

livros defesos, publicado com base em um edital elaborado pela Real Mesa Censória no ano 

de 1770. Entre os livros proibidos no referido catálogo estavam obras como Ensaio sobre o 

entendimento humano (1689), de John Locke, bem como as Cartas Filosóficas (1733) e o

430 PAIM, Antonio, op. cit., p.17.
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Poema sobre o desastre de Lisboa (1756), de Voltaire. Conforme Graça Almeida Rodrigues, 

para além de indicar obras proibidas, o Catálogo igualmente ordenou que, por denotarem a 

“mais notória impiedade, depravação e escândalo”, fossem queimados na Praça do Comércio 

pelo Executor de Alta Justiça livros como o Dicionário Filosófico (1764), de Voltaire, e o 

anônimo Estudo sobre a origem do despotismo oriental (1761). Consideradas ímpias, 

libertinas e materialistas, a circulação de tais obras tornou-se proibida a partir da promulgação 

do edital. Entretanto, posteriormente abriram-se algumas exceções, como a concessão de 

limitadas licenças de leitura para o Dicionário Filosófico, de Voltaire.431

Iniciativa semelhante de combate em relação às teses modernas no campo da moral 

podem ser observada nas obras publicadas por alguns teóricos moralistas portugueses. Tal

questão foi temática fulcral nas discussões desenvolvidas pelo padre Teodoro de Almeida,

momento de sua obra que detalharemos nas próximas páginas.

3.3 A harmonia da razão e da religião: obras de incidência moral e devocional

Como defenderam incontáveis comentadores, uma forma de reflexão apologética 

atravessou boa parte da produção intelectual de Teodoro de Almeida. Isso ocorreu pois os 

domínios da Filosofia seriam, no entendimento do clérigo:

[ . ]  um meio de chegar a Deus; esse Deus que fez o mundo com uma perfeição
que prova sem mais a sua origem divina, mas do qual não se alheou nele
intervindo continuamente. O que o oratoriano pretendia mostrar era em última 
análise a harmonia da razão e da religião.432

Seguindo tal premissa, a Filosofia Moral foi introduzida em suas reflexões 

tardiamente. Em decorrência do período em que permaneceu exilado, entre os anos de 1768 e 

1778, o Teodoro de Almeida tomou conhecimento sobre uma série novos ideais defendidos 

por intelectuais emblemáticos do Iluminismo francês. Ao regressar a Portugal e verificar que 

questões espinhosas, semelhantes às observadas no estrangeiro, ganhavam fôlego na senda 

das iniciativas movidas em prol da Filosofia Natural moderna, o clérigo não tardou por

431 RODRIGUES, Graça. op. cit., p.34-35.

432 DOMINGUES, Francisco Contente. op. cit, p.67.
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perceber a importância de abordar com maior cuidado a temática da moral e dos costumes em 

sua obra.

Assim, visando repudiar aquilo o que apontava como a deficiente fundamentação 

teológica observada no moralismo francês moderno, o primeiro texto em que o oratoriano 

abordou o problema da moral foi O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna.433
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Figura 8 -  Frontispício do primeiro tomo d’ O Feliz Independente do mundo e da Fortuna,
Lisboa, 1779.

Embora tenha sido publicada somente após o regresso do oratoriano, o texto em

questão começou a ser redigido ainda durante o momento em que ele encontrava-se exilado.

433 ALMEIDA, Theodoro de. O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna ou Arte de Viver Contente em 
quaesquer Trabalhos da Vida. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1779. Disponível em:
https://archive.org/details/ofelizindependen01almeuoft

https://archive.org/details/ofelizindependen01almeuoft
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Na regular correspondência que manteve com Ribeiro Sanches enquanto estava na França, 

Teodoro Almeida explica ao médico, como a redação da obra contribuía decisivamente para 

melhorar os estados de “melancolia” que tantas vezes o assaltavam. Em uma carta datada em 

09 de agosto de 1774, o oratoriano escreveu:

[...] Trabalharei aos pedaços em pôr a limpo uma obra em que trabalho à 7 anos, 
à qual devo o estar vivo; porque é uma obra pelo estilo de Telemaco, em que 
mostro com a força da demonstração geometrica, e o estilo poetico, o mais 
atrativo que pozo, quais são os meios de ser feliz neste mundo.434

Inspirado em obra como As aventuras de Telêmaco (1669), de François Fénelon, o 

padre Teodoro de Almeida criou personagens que pudessem servir como exemplos de 

conduta moral para aqueles que desejassem pautar suas vidas em princípios cristãos. Dentre 

as questões caras ao moralismo setecentista e exploradas pela obra, destacam-se temáticas 

como a questão da felicidade, da virtuosidade, das vicissitudes e das paixões humanas. Por 

meio das viagens empreendidas por Misseno, o protagonista da obra, o leitor é confrontado 

com figuras, que vão de príncipes a rainhas, de nobres a plebeus, de letrados a ignorantes,

todos estes personagens utilizados com o objetivo de caracterizar algumas das qualidades e

dos defeitos apontados pelo oratoriano como inerentes à condição humana.

Outro ponto que merece ser destacado está no fato de que, embora seja um texto 

literário, O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna não se afasta da “matriz 

pedagógica”433 observada nos textos produzidos pelo padre Teodoro de Almeida. Com efeito, 

para a redação de boa parte de sua produção intelectual, o oratoriano investiu em uma forma 

de escrita que tornasse suas obras não apenas atraentes, como também acessíveis a um grande 

número de leitores. Sobre esta questão, o oratoriano afirmou no prólogo da obra que:

434 Theodoro d ’Almeida, Carta a Ribeiro Sanches, de 09 de agosto de 1774. Apud: SANTOS, Zulmira C. 
op.cit., p. 392.

435 SANTOS, Zulmira C. op.cit., p. 187.
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[..] Pudera dar ao publico minhas reflexões com o título de huma Filosofia 
Moral, ou de máximas prudentes sobre a verdadeira Alegria, e ainda como 
Filosofia Evangélica, por que todas ellas são tiradas do Santo Evangelho de Jesu 
Christo, Sagrada fonte das verdades, não só Theológicas, mas também Moraes, 
Filosóficas e Políticas. Com tudo pareceo-me que sería mais agradavel e, por 
isso mais util, dar esta Obra no estilo, em que a offereço ao Publico, attendendo 
a muitos circunstancias que assim mo fizeram esperar.436

As “circunstâncias” a que o oratoriano se refere faz clara alusão ao seu período de 

forçado afastamento. Com base na argumentação dada pelo próprio autor podemos então 

afirmar o processo de exílio se configura como uma “ruptura instauradora” em sua trajetória

intelectual? Partindo apenas desta informação, a afirmação soaria um pouco insuficiente.

Porém, o conjunto de temas trabalhados por ele após seu regresso ao reino nos leva a crer que 

esta hipótese interpretativa pode ser bastante frutífera. A experiência de exílio somada as 

discussões sobre a Ética moderna que pareciam ganhar adeptos no ambiente intelectual 

português setecentista parecem a equação fundamental para se pensar o problema da moral na 

obra de Teodoro de Almeida. De fato, no mesmo prólogo, o oratoriano ainda destacou que 

abordar a Filosofia Moral em sua obra era um fator necessário naquele momento, tanto em 

função do contexto em que vivia quento para que nenhum de seus leitores viesse a confundir a 

filosofia que professou por toda a sua carreira com aquela manifestada em obras “pagãs” :

[...] Desejei eu fazer, disfarçando a austeridade das maximas Evangelicas com 
belleza, e flores da luz da Razão e da poesia. Tomei por modelo o Grande 
Arcebispo de Cambray, no seu Telemaco, e outras obras desse genero, em que a
suavidade do nectar encantador da poesia, se dão as maximas mais frutiferas

437para os costumes.

O clérigo afirma temer que sua antiga alcunha de adepto dos novos métodos 

aproximasse sua obra “as daquelles falsos Filósofos, que nos nossos tempos vendem com o 

espisioso título do Bem da Sociedade, os proscriptos, e já  desprezados erros dos antigos 

Sofistas” .435 Tendo em vista que O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna foi escrito 

durante o período de exílio e publicado logo após o retorno do oratoriano a Portugal, não 

parece errôneo afirmar que os “falsos Filósofos” aos quais o autor se refere seriam os 

representantes do moralismo francês setecentista. Assim, mostrar a conciliação dos preceitos

436 ALMEIDA, Theodoro de. op. cit, p. XIV

437 Idem, p. XV

438 Idem, p. XX.
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do cristianismo com as discussões filosóficas ilustradas é a intenção que motiva novamente a 

escrita de Teodoro de Almeida.

Como vimos, a questão da felicidade e do controle das paixões era um tema que 

motivava discussões no contexto intelectual europeu setecentista. O modo como o oratoriano 

considerou nas páginas de seu romance pode-se resumir assim: os homens teriam a plena 

capacidade de alcançar a felicidade, caso orientassem suas vidas conforme a providência 

divina e atuassem neste caminho de modo racional e virtuoso. Em outras palavras, domar as 

paixões, elementos danosos que levariam à ruína, e fazer boas obras, no sentido da caridade 

cristã, seriam os caminhos mais adequados para os que procuram desfrutar da verdadeira 

felicidade neste mundo. Seguindo os ditames dos tratados religiosos do período, Teodoro de 

Almeida buscava, portanto, criar “as máximas mais salutíferas para os costumes”, máximas 

estas consideradas por ele adequadas em comparação com a literatura praticada na dita 

Europa culta.439

Esta incursão da obra do padre Teodoro de Almeida no campo literário obteve boa 

receptividade do público leitor português setecentista. De fato, O Feliz Independente do 

Mundo e da Fortuna apresentou tiragens expressivas, como os demais trabalhos publicados 

pelo oratoriano no período anterior ao exílio. No discurso preliminar que acompanha uma das 

reedições da obra, o professor de retórica Antonio das Neves Pereira aponta que o oratoriano 

parecia não ter motivos para se queixar. No ano de 1786, o texto já estava em sua segunda 

edição, bem como contava com traduções para o francês e o espanhol. Outro ponto denotado 

pelo referido discurso e, talvez, de grande agradado para Teodoro de Almeida, estaria em uma 

carta elogiosa publicada na cidade de Bruxelas por um antigo colega de seus primeiros anos 

na Congregação do Oratório, o padre João Chevalier. O texto de Neves Pereira trata a 

iniciativa do oratoriano com igual lisura. Diz o autor que, por sua profissão, sentia-se honrado 

em expor aos seus discípulos as “bellezas” observadas na narrativa e nas máximas moralistas 

de Teodoro de Almeida.440

Contudo, como observou Maria Luísa Malato Borralho, nos anos finais do século 

XVIII, fixavam-se cada vez mais em Portugal “os novos ventos” advindos do ambiente

439 EBENHOCH, Marcus. Epopeia e romance em conflito? O Feliz Independente (1779), de Teodoro de 
Almeida. In: Revista Brasileira de Literatura Comparada, Vol. 22, 2020, p. 117.

440 PEREIRA, Antonio das Neves. Discurso Preliminar sobre o poema do Feliz Independente. In: ALMEIDA, 
Theodoro de. O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna ou Arte de Viver Contente em quaesquer Trabalhos 
da Vida. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1786. p. 01-02.
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intelectual francês revolucionário, “como todo o rol de ataque à religiosidade tradicional e ao 

clero”.441 Tal quadro, teria motivado o oratoriano a insistir sobre a importância da promoção 

de reflexões críticas a respeito das teorias postuladas entre os philosophes. Sobre a circulação 

de obras em oposição à religião no ambiente, rememorando novamente o período de exílio, 

Teodoro de Almeida escreveu:

[..] Duvidei por muitos tempos publicar na minha Patria estas disputas, pe-la 
julgar isenta do contagio, que hia devastando Paizes bem florentes, e temia que 
os ouvidos pios, ignorando os meus intentos, me levassem a mal o vulgarizar eu 
as blasfemias, que nestas disputas se ouvem da boca dos nossos inimigos. 442

Com a intenção dar maior publicidade aos modos que considerava adequados para o 

tratamento dos domínios Filosofia Moral, o oratoriano retomou o tema em sua mais famosa 

obra, a Recreação Filosófica. Tal reflexão foi desenvolvida nos dois últimos tomos que 

integram o projeto. Como o título primário Teologia Natural da Recreação Filosófica ou 

Harmonia da Razão e da Religião, publicados entre 1793 e 1800, tais tomos apresentam um 

programa básico com discussões que poderiam ser ministradas em um curso voltado à 

Filosofia Moral.

441 BORRALHO, Maria Luísa Malato. op. cit.,p. 221.

442 ALMEIDA, Theodoro de. Teologia Natural da Recreação Filosófica ou Harmonia da Razão e da Religião 
ao argumento dos incrédulos que reputão a Religião contra a Boa Razão, tomos IX a X. Lisboa: Regia Officina 
Typografica, 1793, np.



192

Figura 9 -  Frontispício da Harmonia da Razão e da Religião, Lisboa, 1793. 443

Ainda que Teodoro de Almeida procure acentuar certa proximidade entre todos os 

tomos da obra, os volumes que encerram a Recreação Filosófica diferenciam-se 

significativamente daqueles que o antecedem. Dividindo as discussões em duas partes 

principais, a saber: uma primeira destinada a tratar dos elementos constituintes da Teologia 

Natural e dogmas da fé cristã, e uma segunda voltada à Filosofia Moral ou Ética Cristã, 

Teodoro de Almeida novamente alude ao seu episódio de exílio. Na Dedicatória ao 

Excelentíssimo Senhor D. Joseph Maria de Mello, bispo titular do Algarve e um dos 

confessores da monarca, o oratoriano afirma que o texto:

443 Frontispício disponível em: http://purl.pt/13937/4/sa-27582-p/sa-27582-p_item4/sa-27582-p_PDF/sa-27582- 
p_PDF_24-C-R0100Zsa-27582-p_0000_capa-capa_t24-C-R0100.pdf

http://purl.pt/13937/4/sa-27582-p/sa-27582-p_item4/sa-27582-p_PDF/sa-27582-
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[...] Trata-se de publicar as Respostas aos argumentos, que pela parte da nossa 
Religião, dei n’outro tempo aos Impios e Incrédulos, quando as circunstâncias me 
fizeram brigar com elles com armas iguaes; isto he: com as da pura Razão. Elles não 
recorrião a passagens da Escritura, dos Concilios, ou Padres, nem também 
consentião, que eu me valesse dessas armas, de que até agora se servia a Theologia, 
por quanto hum desprezo geral de tudo isso (que he nelles maxima constante e 
indispensável) me tinham desarmado de tudo, e se não fosse fossem della as lanças, 
que contra a nossa Religião vibravão. Durante oito annos de contínuas disputas o fiz; 
e a reflexão que depois das contendas passadas me fazia no meu socego, me sugeria

444novos argumentos, e outras respostas aos seus ataques.

A influência dos referidos oito anos exílio na França também pode ser percebida 

através da alteração de alguns elementos textuais. Dos personagens observados anteriormente 

na publicação, por exemplo, o único que se mantém no decorrer dos diálogos finais é 

Teodósio, o alter ego do autor. Eugênio foi substituído pela figura de uma Baronesa, a nova 

aluna que deveria representar o público a que a obra foi dirigida. O peripatético Sílvio, 

principal interlocutor e alvo das críticas dos volumes anteriores, foi igualmente retirado do 

texto. Temos neste momento a inclusão de “Chevalier”, de um Coronel e de um Comendador. 

Todos os interlocutores e alvos das críticas de Teodósio são agora homens provenientes de 

boas famílias, porém, com um grave defeito: uma educação intelectual pouco cuidada. Tais 

indivíduos ilustrariam os homens de corte que “deslumbrados pelas novas sciências”,445 

obtiveram algum contato com a Ética Moderna e aderiram aos ideais propostos por este 

campo por mero modismo, sem deter real conhecimento a respeito daquilo o que tais assuntos 

realmente significavam.

O ambiente fictício em que as discussões ocorrem configura-se como outro fator 

notável. Se, até o oitavo volume as conferências de Teodósio ocorriam em Portugal, os tomos 

que encerram a obra possuem ambientação em uma residência de campo situada em terras 

francesas. Conforma Zulmira C. Santos, a mudança de ambiente serve para que Teodoro de 

Almeida crie em seus leitores um efeito de verosimilhança com os episódios que ocorreram 

em sua trajetória. Não era novidade aos portugueses que compravam a obra que o autor da 

Recreação Filosófica havia passado oito anos de sua vida na França. Remeter, portanto, “uma 

experiência que passava por própria” poderia funcionar com um bom atrativo para o público 

leitor interessado.446

444ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo IX, np.

445ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo X, p. 42.

446 SANTOS, Zulmira C., op. cit., p.335.
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No decorrer das dezenove “tardes” que compõem os dois últimos tomos da 

Recreação Filosófica, Teodoro de Almeida apresenta uma refutação das teses fundamentais 

da Ética Moderna, vista por ele como essencialmente ateia ou, ao menos, composta por 

indivíduos incrédulos. Tratar sobre esta parte da Filosofia, nas palavras do oratoriano:

[..] nunca foi mais necessária do que agora; por quanto a Doutrina dos 
Incrédulos, que tapão inteiramente os olhos à luz da Religião, e também da boa 
razão, forceja para transformar as bases dos bons costumes, firmadas na 
Religião, na boa razão, nas Leis da Humanidade, e até nos interesses sólidos de 
toda a Sociedade; porém, nada disso basta, porque ao ouvir os impíos Voltaire, 
Rousseau, l’Esprits, Les Mouers, d’Alembert, Diderot, e outros, nem Religião he 
freio para subjugar a furiosa libertinagem, nem a razão he ouvida, ou o poder 
dos soberanos basta.
He tão grande o empenho de soltar os desenfreados costumes, que para isso
chegão a affectar hum ignominioso parentesco com os brutos, querendo que o
homem tome (como elles) por guia dos seus costumes o cego ímpeto de suas 
paixões, que agora geralmente canonizam como innocentes e santas, ainda sendo 
as mais depravadas.447

Os alvos principais alvos das críticas proferidas pelo religioso, portanto, são nomes

emblemáticos do Iluminismo francês. Em oposição ao ideal de depravação e de descrença

atribuído a tais pensadores, Teodoro de Almeida procurou reafirmar a existência de Deus e 

apresentar discursos em defesa da razoabilidade da moral cristã aos tempos modernos, onde o 

surgimento de novos conhecimentos científicos sugeria uma nova visão de mundo por vezes 

diversa da perspectiva tradicional.

Nesse sentido, o autor argumenta que a religião e a razão não deveriam ser tomadas 

como caminhos opostos na busca pelo esclarecimento. Em seu entendimento, os culpados por 

tal forma equivocada de interpretação não seriam outros sujeitos se não os filósofos 

incrédulos, uma vez que:

[...] Todos os seus argumentos se dirigirão a querer-nos persuadir, que a nossa 
Religião era hum compendio de disparates, que nenhum bom Filósofo deveria 
crer; ou que, pelo menos devíamos delles duvidar: e a isso se reduzem hoje as 
mais famosas questões da Filosofia dos Incredulos.448

447ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo X, np.

448ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo IX, np.
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Fiel ao espírito inicial que movia seus estudos, ou seja, aos domínios da Filosofia 

Natural moderna, o oratoriano não pretendia apenas ater-se à tradição religiosa ou moralista 

que tratava o tema. Buscava, antes disso, promover a discussão no campo filosófico. Para 

isso, evitou tratar em demasia de questões espinhosas ligadas à Contrarreforma, como, por 

exemplo, o livre-arbítrio ou a igualdade, pois pareciam-lhe pontos que davam maiores 

munições aos inimigos da fé. Admitir que alguns temas de tal natureza fossem tratados em 

sua obra seria o mesmo que “abrir flanco a pregação protestante” . Esta prudência era 

justificada, de certo modo, pelo contexto histórico em que o clérigo viveu, pelo risco que 

corria em também afrontar o poder régio ou algumas das estruturas sociais estabelecidas e 

aceitas.449

Assim, seguindo o padrão da época, o texto está disposto de maneira a apresentar, 

primeiramente, os elementos constituintes da Teologia Natural e os dogmas da fé cristã, para, 

por fim, tratar a Ética como uma ciência dos costumes, considerando as obrigações do homem 

para com Deus, as obrigações do homem para consigo mesmo e as obrigações do homem 

relativamente aos outros homens, dedicando uma maior atenção ao segundo aspecto. Se nos 

primeiros tomos da Recreação Filosófica os adeptos dos modernos métodos eram 

considerados os filósofos que revelavam ter um maior conhecimento acerca dos domínios da 

natureza e da grandeza divina no mundo, no último momento da obra observa-se 

precisamente o contrário. As conferências são apresentadas de modo a desacreditar as novas 

teorias e a valorizar os alguns dos domínios mais antiquados da Filosofia. Nesse sentido, 

Teodósio, o alter ego do autor, torna-se defensor do pensamento não moderno, papel 

anteriormente representado pelo peripatético Sílvio. Por seu turno, os interlocutores estão na 

posição anteriormente ocupada por Teodoro de Almeida, ao defenderem os benefícios que a 

adoção das teorias modernas poderiam legar a um determinado contexto intelectual. O 

oratoriano, contudo, consegue escapar de uma caracterização retrógrada ao advogar pelo 

intercâmbio entre as ideias modernas e conservadoras, perspectiva que adotava desde os 

primeiros anos de sua trajetória intelectual.

A crítica incide sobre diversos aspectos, dentre os quais contam-se o conceito de 

natureza, a concepção de homem, a relação dos seres humanos com a moralidade, além da 

ideia de liberdade tratada pelo oratoriano como uma das maiores utopias da Ética Moderna. 

Em acusações diretas ou indiretas, os promotores das teorias modernas são acusados de não

449ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo X, p. 42.
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conseguirem levantar provas para as ideias que defendem, de iludirem-se em relação às coisas 

do mundo, uma vez que desconhecem a atuação divina em suas vidas.

Para criticar algumas destas posturas, são apresentadas obras como o Emílio, de 

Rousseau. No que se refere às obrigações do homem para com Deus, oratoriano escreveu:

[...] o coração do homem he naturalmente altivo; ou seja, porque Deos o criou 
superior a todas as demais creaturas corporeas, dando-lhes dotes que mais 
nenhum deo, ou por outros princípios, que agora não fazem ao ponto. Custa-lhe 
muito humilhar-se, abater-se, e deixai-me dizer assim: o homem tem natural 
difficuldade em dobrar o pescoço, em abaixar a cabeça.450

A arrogância que pautava tal teoria seria a principal responsável por tonar tal tese 

insustentável. Sujeitos como Rousseau são apontados como criaturas ingênuas, movidas pelo 

furor das mudanças, que pouco refletem sobre as consequências daquilo o que apresentam. A 

“luz da Razão” que muitos dos filósofos franceses diziam acompanhar suas reflexões nada 

mais seria do que mera ilusão, posto que suas motivações assemelhavam-se as advindas da 

rebeldia pueril.451

Os verdadeiros filósofos não deveriam, portanto, aceitar de maneira irrefletida 

qualquer ideia advinda da França, sobretudo porque delas surgiram alguns episódios 

catastróficos. Sobre esta questão, ainda em crítica à obra rousseauniana, Teodoro de Almeida 

escreveu que não apenas o cuidado, como também certa raiva e desprezo, deveriam nascer

nos olhos dos verdadeiros cristãos ao notar a França dos fins do século, local onde:

[...] na Assembleia de Paris houvesse quem claramente persuadisse que se
estabelecessem em Paris três cadeiras, em que se ensinasse o Atheísmo, para que
os povos ficassem sabendo que não haveria Deos. Essa blasfêmia, que os 
franceses não podem negar, porque anda nos papéis públicos, será huma nódoa 
indelével da Nação Franceza, neste frenesi em que anda.452

Devemos relembrar que o “frenesi” a que se refere Teodoro de Almeida não é outro 

senão os anos que seguem à Revolução Francesa. Muito já  foi dito pela historiografia sobre o

450ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, tomo X, p. 28.

451 Idem, p. 16-25.

452 Idem, p. 26.
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caos e a insegurança que se instalaram entre os franceses.453 Abordar este contexto como 

sinônimo para grandes conquistas, como “a vitória da Grande Nação”, ou, ao contrário, como 

algo digno de denúncia em função da atuação dos revolucionários, desde o período em que o 

fato ocorreu, é algo que passa pelos interesses e filtros daqueles que escrevem.454 Como 

clérigo e defensor das estruturas do Antigo Regime, Teodoro de Almeida não poderia tratar a 

questão de maneira elogiosa. Para o clérigo, Deus criou nosso universo com espelho de algo 

divino. Iniciativas que visam grandes rupturas, ou seja, que propõem alterações no referido 

reflexo não poderiam ser, de forma alguma, louvadas ou mesmo toleradas.

Se algum indivíduo postulasse em suas obras teorias que pudessem embasar 

mudanças drásticas, como as que ocorreram na França, era dever do bom filósofo cristão 

combatê-las, para que outros sujeitos não incorressem em erros semelhantes. Os homens, 

defendeu Teodoro de Almeida, “em tudo, dependem uns dos outros”, foram criados para viver 

em sociedade e em harmonia. As ideias modernas, no campo da política e da moral, pautadas 

em noções contratualistas, utilitaristas ou no “estado de natureza” estavam pervertendo tal 

harmonia, resultando em além do que a ruína das sociedades que as adotavam.455

Uma vez que Deus havia dado aos homens uma lei pela qual deveriam reger sua vida 

em sociedade: as Sagradas Escritura, recusar princípios modernos, onde as “leis semelhantes 

poderiam ser deduzidas da natureza humana”, seria o melhor caminho para o pleno 

desenvolvimento das sociedades.456

453 Da vasta bibliografia sobre a Revolução Francesa, destacam-se os seguintes títulos: DARTON, Robert. O 
beijo de Laumorette. São Paulo, Cia das Letras, 1990; HOBSBAWN, Eric. Ecos da Marselhesa: dois séculos 
reveem a Revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; VOVELLE, Michel. França Revolucionária: 
1789/1799. São Paulo: Brasiliense/ Secretaria de Estado da Cultura, 1989; FURET, François; OZOUF, Mona. 
Dicionário crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1989; LEFEBVRE, Georges. A 
Revolução Francesa. São Paulo. Ibrasa, 1966.

454 FURET, François; OZOUF, Mona. Dicionário crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro. Nova
Fronteira, 1989, p. 12.

455ALMEIDA, Theodoro de, op. cit., p. 273.

456Idem, p. 305.



198

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa versou sobre a trajetória e a obra do padre Teodoro de Almeida. A 

hipótese que alimentou a investigação apontava que os elementos constituintes da concepção 

filosófica observada na produção intelectual do oratoriano permitiria a problematização dos 

modos como a harmonia entre ideias racionais e religiosos foram debatidos durante a segunda 

metade do século XVIII.

Como procuramos demonstrar, convencionalmente, a documentação e a 

historiografia especializada apontam para uma divisão da trajetória de Teodoro de Almeida 

em 3 momentos ou pilares principais: um primeiro momento, que vai de 1722 a 1760, 

marcado pelo nascimento e início de suas atividades intelectuais; o segundo, de 1760 a 1778, 

tido como o período de exílio ou de “forçado afastamento” da capital portuguesa; e o terceiro 

momento, de 1778 a 1804, onde observa-se o retorno do clérigo a Portugal e os últimos anos 

de sua vida. Das escassas informações biográficas sobre o primeiro momento, sabe-se que 

Teodoro de Almeida nasceu na cidade de Lisboa, no dia 7 de janeiro de 1722. Oriundo de 

uma família de poucas posses, ainda em tenra idade, teve oportunidade de iniciar seus 

estudos. Isso ocorreu pois o jovem costumava acompanhar o pai na regular assistência 

prestada pelos clérigos Congregação do Oratório, ordem que passou a integrar a partir de 

1735.

Esta inserção de Teodoro de Almeida nos quadros Congregação do Oratório pode ser 

interpretada como ponto crucial para os desdobramentos de sua trajetória. Por intermédio da 

ordem, o religioso teve oportunidade de aprofundar seus estudos em temas como a Teologia, a 

Filosofia e a Matemática, matéria que os oratorianos julgavam essenciais para a plena 

compreensão do mundo físico e natural. A ordem também lhe oportunizou o ingresso na 

carreira docente, de modo que, a partir de 1748, o oratoriano passou a ministrar aulas no 

triênio de Filosofia, curso ofertado por seu preceptor, o padre João Baptista de Castro, nas 

dependências do Casa das Necessidades em Lisboa.

De tais aulas ainda derivaram outra atividade que tornou o clérigo um indivíduo 

notável: a realização de conferências de Filosofia Experimental. Promovidas pela 

Congregação do Oratório com o objetivo inicial de entretenimento e divulgação de métodos 

de Filosofia Moderna, o interesse demonstrado pelo público motivou Teodoro de Almeida a 

aventurar-se pelo campo da escrita. Assim, o clérigo levou a publico os primeiros tomos de
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sua maior obra: a Recreação Filosófica ou diálogos sobre a Filosofia Natural para instrução 

de pessoas curiosas que não frequentaram as aulas.

Visando a criação da harmonia entre os ideais defendidos pela tradição religiosa e 

pelas novas ciências empíricas que encontravam-se em voga no ambiente intelectual 

português setecentista, a Recreação Filosófica é uma obra de proporções enciclopédicas, 

composto por dez tomos, que abordam boa parte do conhecimento produzido por seu tempo. 

Temos em seus primeiros tomos a apresentação de discussões sobre a Filosofia Natural. Sobre 

tais domínios do conhecimento, o processo de escrita e publicação da Recreação Filosófica 

inseriu-se na tradição filosófica portuguesa observada, sobretudo, entre os anos de 1720 e 

1780. Nesse período, os novos conhecimentos advindos de uma concepção de ciência 

assentada em elementos como a observação e a prática da experimentação passaram a ser 

divulgados entre os portugueses. Para além da Recreação Filosófica, temos como bons 

exemplos outras obras emblemáticas como os Apontamentos para a Educação de um menino 

nobre, de Pina e Proença, a Teórica Verdadeira das Marés, de Castro e Sarmento, a Lógica 

Racional Geométrica e Analítica, de Azevedo Fortes, o Verdadeiro Método de Estudar, de 

Verney, as Cartas sobre a Educação da Mocidade, de Ribeiro Sanches, bem como os 

reformados Estatutos da Universidade de Coimbra.

Inserido nessa tradição de escrita enaltecedora dos domínios da Filosofia Moderna, 

Teodoro de Almeida não fugiu à regra, produzindo um texto que levava ao público discussões 

sobre as inovações no campo Filosofa Natural, matéria com a qual era familiarizado em 

função de sua atuação como docente e como demonstrador científico da Congregação do 

Oratório. Esta primeira parte da obra de Teodoro de Almeida foi meu objeto de estudo 

durante o mestrado. Com a realização de tal trabalho, pude perceber que a Recreação 

Filosófica possui dois momentos distintos: a obra que se inicia como um texto em defesa dos 

domínios da Filosofia Natural moderna, posteriormente, tornou-se um livro crítico da 

Filosofia Moral moderna. Ou seja, enquanto nos primeiros tomos, idealizados no início de sua 

atividade intelectual, Teodoro de Almeida buscou dar publicidade às inovações provenientes 

da experimentação e da Filosofia Moderna de seu tempo, no final de sua vida, o oratoriano 

aparecia opor-se a algumas dessas inovações, sobretudo em relação à moral e aos costumes.

O que fez Teodoro de Almeida advogar pela necessidade de combater determinados 

sistemas de filosofia entre os portugueses? De que forma esse fato relaciona-se com os
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desdobramentos observados na trajetória do religioso? Esses foram alguns questionamentos 

que motivaram a continuidade da pesquisa.

Caso fosse-me perguntado há alguns anos qual seria o motivo provável que levou 

Teodoro de Almeida a mudar alguns de seus discursos, eu afirmaria, com certa segurança, que 

o referido exílio ao qual o oratoriano foi submetido, entre 1760 e 1778, seria a correta 

resposta para a questão. Conhecendo apenas a primeira metade de sua obra, parecia 

justificável a presunção de que a estadia do oratoriano em terras estrangeiras teria o 

incentivado a escrever sobre outros temas, como a moral e os costumes, seja em função de 

episódios que ele poderia ter observado em seu cotidiano, ao ser confrontado com outras 

culturas, ou ainda em razão do provável acesso físico mais facilitado a determinados, algo 

problemático no contexto português.

Para que esta justificativa fique clara, cabe destacar brevemente quais eram os 

assuntos a que Teodoro de Almeida destinou os últimos tomos de sua mais famosa obra. Sem 

nos esquecer que a Recreação Filosófica possui outros tomos voltados à Filosofia Racional e 

à Metafísica, os dois últimos tomos que encerram o projeto diferenciam-se significativamente 

daqueles que os antecedem. Esses volumes, que possuem como título primário Teologia 

Natural da Recreação Filosófica ou Harmonia da Razão e da Religião, apresentam uma 

refutação das teses fundamentais da Ética Moderna, interpretadas por Teodoro de Almeida 

como essencialmente ateias ou, ao menos, idealizadas por indivíduos incrédulos.

Para a redação destes materiais, o clérigo voltou sua atenção para a temática da 

harmonia entre razão e religião. Novamente como uma tentativa de conciliar as inovações 

filosóficas produzidas por sua época aos preceitos defendidos pelos católicos, a obra versa 

sobre a razoabilidade da moral cristã nos tempos modernos. Para tal fim, o texto foi pensado 

de modo a tratar, primeiramente, a respeito dos elementos da Teologia Natural e dos dogmas 

da fé cristã. Posteriormente, valoriza-se uma Filosofia Moral ou Ética Cristã, mediante uma 

abordagem crítica às teorias de filósofos franceses, como Voltaire, Rousseau e Diderot.

Sabendo que os alvos das novas críticas de Teodoro de Almeida advinham do 

ambiente intelectual francês e que o oratoriano foi obrigado a transferir-se para aquele local, 

parecia correto apostar no exílio como o grande fator que despertou drásticas mudanças na 

forma como o clérigo encarava suas obras e o mundo que o cercava. Uma análise 

contextualista da longa trajetória do oratoriano, entretanto, mostrou que devemos ter o devido 

cuidado ao impor aos nossos objetos de estudos interpretações tão categóricas. O clérigo, de
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fato, passou alguns anos de seu exílio na França. Igualmente escreveu obras que combatiam 

muitas das ideias que por lá se manifestavam, buscando publicá-las assim que regressou ao 

reino. Estes fatos são facilmente verificáveis, tanto nas obras do autor quanto nos textos feitos 

sobre sua vida. Contudo, ainda que passar por um processo de exílio seja realmente algo que 

deixe marcas indeléveis, manifestadas por vezes através da escrita, a dinâmica de propagação 

das Luzes setecentistas nos leva a crer que esta transferência possa não ser um elemento tão 

decisivo.

O desejo por certa autonomia em todos os ramos do conhecimento filosófico é o 

principal elemento que marca as Luzes, seja em Portugal ou em outros territórios além 

Pirineus. Se, desde meados da década de 1740, os teóricos lusitanos procuravam discutir 

sobre as inovações teóricas no campo da Filosofia Natural, os domínios da moral e da ética 

não escaparam ao mesmo movimento. Visando novas formas de problematização para a 

temática da moral, bem como apresentar respostas aos opositores da fé, muitos são os que 

trabalharam com tal questão sob perspectiva verdadeiramente filosófica.

Como exemplos para esta afirmação, podemos citar as obras desenvolvidas por 

clérigos e filósofos potugueses, dentre os quais estão Luis António Verney, o frei Manuel do 

Cenáculo, a Marquesa de Alorna e próprio padre Teodoro de Almeida, que, mesmo antes de 

sua saída do reino, parece ter denotado preocupações com problemas desta ordem em seus 

sermões e escritos devocionais. Os referidos letrados escreviam motivados pelo desconforto 

que a circulação de teses de filósofos como Bayle e Voltaire, por exemplo, causou no 

ambiente intelectual português. Ao mesmo tempo em que elementos da obra newtoniana, por 

exemplo, eram realçados, as teses modernas sobre a moral não foram bem recepcionadas. A 

curiosidade despertada por tais teorias, bem como a circulação clandestina de algumas obras, 

entretanto, atingiu tal ponto que levou a Coroa a tomar providências visando sua supressão. 

Dentre estas, destacam-se episódios como a edição do Catálogo dos livros defesos, publicado 

com base em um edital elaborado pela Real Mesa Censória no ano de 1770. Nele, livros como 

Ensaio sobre o entendimento humano (1689) e o Poema sobre o desastre de Lisboa (1756) 

foram publicamente rechaçados.

Por meio da Filosofia Moral, percebe-se que os ideais ilustrados circulavam, gerando 

debates e reações de natureza diversas. Diferente da Filosofia Natural, a Ética Moderna foi 

encarada pelos portugueses como um elemento reprovável, indigno de constar entre os pilares
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argumentativos que sustentavam as discussões que deveriam elevar a intelectualidade do reino 

ao mais alto patamar.

Percebe-se, assim, que as obras criticadas por Teodoro de Almeida após o regresso 

do exílio circularam por Portugal. Isso ilustra que o oratoriano poderia acessá-las, ainda que 

de forma pouco facilitada, sem a necessidade de deixar seu país. Assumir tal fato significa 

desqualificar o exílio como um elemento que surtiu grande efeito na trajetória do clérigo? De 

forma alguma. Para além de fazê-lo refletir sobre “a justiça e a presença da mão divina no 

palco da história humana”,457 como indica seu biógrafo, o período de afastamento fez com que 

ele iniciasse a escrita de outros textos devocionais que tratam da moral e da felicidade, como 

o Feliz Independente do Mundo e da Fortuna.

Ainda que esta obra aborde o tema sob a ótica literária, o fato da redação ser iniciada 

durante o exílio também funciona como indicador de que Teodoro de Almeida foi 

confrontado com tais temas quando residia entre a Espanha e a França. A redação do Feliz 

Independente do Mundo e da Fortuna também serve para ilustrar novamente a dinâmica de 

propagação das Luzes. Embora muitas das ideias sobre a felicidade alvos das críticas do 

oratoriano apareçam com maior facilidade em grandes centros como Paris ou Londres, ter um 

clérigo na pequena cidade de Bayonne escrevendo sobre os mesmos assuntos não deixa de ser 

algo notável.

Por fim, concluo este trabalho com questões muito mais complexas. A totalidade 

histórica nos é inalcançável, fato que não deixa de ser um pouco frustrante. Ressalto que este 

trabalho procurou explorar apenas um dos muitos desdobramentos que o amplo contexto das 

Luzes Setecentista apresenta. Embora sejam elementos muito caros para mim, a obra e a 

trajetória do padre Teodoro de Almeida são apenas uma das formas de se abordar toda a sorte 

de transformações que tiveram lugar no século XVIII. Este contexto criou outros tipos de 

interpretações, cabendo ao pesquisador procurar por aquela que lhe desperte interesse.

457 BORRALHO, Maria Luisa Malato. op. cit., p. 217.
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APÊNDICE:

Levantamento cronológico das obras de Teodoro de Almeida

Título da obra Cidade Impressor Ano

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Filosofia Natural para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as 
aulas -  Tomo I

Lisboa Officina de 
Miguel 

Rodrigues

1751

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Filosofia Natural para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as 
aulas -  Tomo II

Lisboa Officina de 
Miguel 

Rodrigues

1751

Cursus Philosophicus Lisboa Nd 1751

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Filosofia Natural para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as 
aulas -  Tomo III

Lisboa Officina de 
Miguel 

Rodrigues

1752

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Filosofia Natural para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as 
aulas -  Tomo IV

Lisboa Officina de 
Miguel 

Rodrigues

1757

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Filosofia Natural para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as 
aulas -  Tomo V

Lisboa Officina de 
Miguel 

Rodrigues

1761

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Filosofia Natural para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as 
aulas -  Tomo VI

Lisboa Officina de 
Miguel 

Rodrigues

1762



216

Gemidos da Mai de Deos aflita; ou 
estimulos de compaixão das suas dores

Porto Officina de 
Francisco 

Mendes de Lima

1763

Tesouro de paciencia nas Chagas de Jesus 
Christo ou Consolação da alma atribulada 
na Meditação das Penas do Salvador

Lisboa
Officina de 

Miguel 
Rodrigues

1765

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Filosofia Racional para instrucção de 
pessoas curiosas que não frequentarão as 
aulas -  Tomo VII

Lisboa Officina de 
Miguel 

Rodrigues

1768

Exercício quatidiano muito agradável ao 
SS Coração de Jesu

Roma Officina de 
Casaletti

1777

O feliz independente do mundo e da 
fortuna, ou arte de viver contente em 
quaesquer trabalhos da vida

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1779

Certame physico mathematico sobre a 
sciencia do corpo natural

Lisboa Officina de 
Antonio 

Rodrigues 
Galhardo.

1782

Cartas physico-mathematicas, de 
Theodosio a Eugenio, para servir de 
complemento à Recreação Philosophica -  
Tomo I: sobre elementos de geometria

Lisboa Officina de 
Antonio 

Rodrigues 
Galhardo

1784

Sermões Lisboa Officina de 
Antonio 

Rodrigues 
Galhardo

1784

Institutiones Physicae ad usum Scholarum nd nd 1785

Novo methodo para ensinar a Geographia, 
offerecido às Religiosas da Visitação de 
Santa Maria de Lisboa

Lisboa Officina de 
Antonio 

Rodrigues 
Galhardo

1787
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Compendio de la historia de la filosofia Madrid nd 1787

Entretenimentos do Coração Devoto com o 
Santíssimo Coração de Jesus

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1790

Espírito consolador ou Tratado Ascetico 
Encaminhado a guiar as almas a Perfeição 
Cristã (traduzido do idioma Francez no 
Portuguez)

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1791

Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a 
Metafysica para instrucção de pessoas 
curiosas que não frequentarão as aulas -  
Tomo VIII

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1792

Teologia Natural da Recreação Filosófica 
ou Harmonia da Razão e da Religião ao 
argumento dos incrédulos que reputão a 
Religião contra a Boa Razão -  Tomo IX

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1793

Meditações dos Atributos Divinos para 
todo o ano

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1796

O Pastor Evangélico repartindo o pasto da 
divina palavra nas práticas familiares dos 
domingos e festas

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1797

Descripção do novo planetario universal Lisboa Regia Officina 
Typografica 1796

Opusculos sobre varios assumptos -  Tomo 
I: A morte alegre do philosopho christão

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1797

Exame e disputa sobre os principios da 
physica

Lisboa Regia Officina 
Typografica 1798

Recreação Filosófica sobre a Filosofia 
Moral, em que se trata dos costumes

Lisboa Regia Officina 
Typografica

1800
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A vida alegre do philosopho christão Lisboa Officicina de 
Simão Thaddeo 

Ferreira.

1803

Lisboa destruida Lisboa Officina de 
Antonio 

Rodrigues 
Galhardo

1803

Elogio da Ilustríssima e Excelentissima 
Senhora D. Anna Xavier de Assis 
Mascarenhas, Baronesa de Alvito e 
Condessa de Oriola

Lisboa Officina de 
Simão Thadeo 

Ferreira

1803

Cartas espirituaes sobre diversos assuntos Lisboa Officina de 1804
Simão Thadeo 

Ferreira


