
CIÊNCIA
Falar de extraterrestres
nos séculos XVIII e XIX
O doutoramento de Joaquim Fernandes em 2005 sur-

giu de um estudo profundo que cruza os espaços da
ciência e da fé em Portugal. O seu livro Moradas Celes-

tes decorre desse trabalho e traça um retrato do imagi-
nário extraterrestre na história da cultura portuguesa
nos séculos XVIII e XIX. Págs. 14 e 15



por Nuno Galopim

No seguimento de um doutoramento em História, Joaquim Fernandes

apresenta um retrato do modo como a cultura portuguesa iriueu o imaginário
extraterrestre nos séculos XVIII e XIX

NTRE OS DOMÍNIOS
da ciência e os da teolo-

gia, contando também
com uma importante
contribuição da imagi-
nação, a cultura portu-
guesa refletiu sobre cx-

pressões de um imagi-
nário extraterrestre
muito antes de o cine-
ma e a literatura de fie-

ção científica terem im-

posto uma visão mais focada (e mediatizada)
de alienígena como habitante de outros mun-
dos cujas vidas (e viagens) podem (ou não) pas-
sar pelo nosso mundo. É sobretudo entre tex-
tos de autores portugueses dos séculos XVIII e

XIX que Joaquim Fernandes lançou a sua



curiosidade, da sua reunião traçando um retra-
to surpreendente de visões da experiência hu-
mana e da sua eventual relação com o "outro",
num quadro em que a fé e a ciência coabitavam
todo um mapa de ideias em construção. O de-
bate das origens do universo e do mundo, a ida-
de do mundo, o lugar da Terra e da própria hu-
manidade no cosmos e a possibilidade da exis-
tência de outros (similares ou não a nós mes-

mos) são questões que aborda em Moradas Ce-

lestes, livro que decorre do tema de doutora-
mento em História do autor. Pelo livro passam
referências a textos de homens de ciência e de

grandes pensadores da Igreja, assim como uma
nota sobre Viagens à Lua, um texto anónimo

publicado em 1846 nas páginas de O Panora-

ma®, que podemos reconhecer como experiên-
cia ao nível das mais pioneiras nos campos do

que daí a uns anos seria dado como literatura
de ficção científica.

O que o levou a esta investigação e como a
conduziu?
Este trabalho decorreu do interesse pelas ques-
tões astronómicas e cosmológicas, em torno do

lugar da Terra e da humanidade no universo,
da possibilidade de existência do "outro" e dos

outros mundos - tal como foram abordadas

nos diversos contextos culturais e mentais em
Portugal, entre os séculos XVII e meados do sé-

culo XIX. Foi elaborada sobre uma amostra de

cerca de 120 textos de autores portugueses, de

natureza diversa: apologéticos, geográficos,

astrológicos, filosóficos, jornalísticos, poéticos
- que mencionassem alguma noção e preocu-
pação com os tópicos referidos. Depois, cruzei
toda a informação com amostras do pensa-
mento europeu coevo, por forma a determinar
as consequentes dissonâncias e/ou consonân-
cias. Foi um investimento de cerca de uma dé-

cada, que conduziu à minha tese de doutora-
mento apresentada em 2005 à Faculdade de

Letras da Universidade do Porto.
O que encontrou de mais inesperado?
A evolução das ideias nunca é linear. O pensa-
mento científico do período estudado é uma

prova e as oscilações, recuos e avanços são por
demais evidentes. A competição entre os siste-

mas geocêntricos e heliocêntricos é bem reve-
lada nos tratados em análise. Sobrepuseram-se
um e outro, até aos inícios do século XIX em
manuais de ensino. Encontrei conceitos resis-

tentes, em torno de sistemas medievais, fe-

chados, do universo, aristotélicos e tomísticos,
de par com arrojadas hipóteses cosmológicas

avançadas e discutidas por pedagogos jesuítas

e oratorianos, por exemplo. Mas o que mais

me surpreendeu foram algumas hipóteses
perfeitamente arrojadas de noções, como a

atração universal, formulada pelo médico An-
tónio Luís em 1540, ou a suspeita, fundada, do

padre António Vieira de que "o céu nem era
céu nem era azul" (ver texto ao lado) ou ainda

a divulgação da existência dos dois satélites de

Marte, por Rafael Bluteau (2)
, antes de os lermos

nas Viagens de Gulliver e bem antes de os ver-
mos ao telescópio, em 1877.

Como conviveu em Portugal o avanço do co-
nhecimento na astronomia com a Igreja?
Não foi fácil a convivência institucional, em
termos de adoção de teses inovadoras nos ban-

cos universitários. O "mundo" das "esferas ce-
lestes" e os astros que ali faziam o seu trânsito
eram a expressão acabada de Deus para bene-
fício dos "homens". Há, por outro lado, expres-
sões e propostas mais desinibidas, sob a forma
de livro, oriundas de membros da hierarquia
católica e que a chamada "modernidade" foi
trazendo até nós. Alguns desses compêndios,
em latim, tinham uma leitura restrita mas é

onde podemos detetar uma maior ousadia. De
facto, apesar dos entraves da Inquisição, os

nossos pensadores foram tomando contacto
com as teses mais inovadoras do pensamento
europeu. À medida que os céus da arquitetura
medieval do cosmos iam sendo "violados", por
exemplo, pelos cometas, entendidos como
matéria de corrupção, os dogmas religiosos fo-
ram perdendo autoridade e concederam espa-

ço aos novos dados astronómicos e científicos.
A ideia da possibilidade de haver mundos ha-
bitados era comum entre os pensadores da
ciência até ao século XX...
Sabemos que mesmo entre personalidades ca-

tólicas, como o cardeal de Cusa, no século XV,
era admitida a possível existência de vida nos

corpos celestes, bem antes de Giordano Bruno
conceber a ideia de infinito e de infinitos mun-
dos plenos de vida. Em alguns autores portu-
gueses, ainda no século XVII, essa possibilida-
de atinge dimensões fantásticas: por exemplo,
os cometas e o nosso Sol seriam igualmente
habitados, algo impensável nos dias de hoje.
Mas outros autores defenderam energicamen-
te a exclusividade da vida terrestre.
E como lidavam a Igreja e o poder político
com essa hipótese de não estarmos sós?

Não foi fácil impor essa hipótese que ainda

hoje causa perturbações nos credos religiosos
mais fundamentalistas. Imagine-se nos sécu-

los passados, de extremo rigor dogmático
como foi o século XVII, por exemplo. A esse



respeito, a discussão convergia sobretudo na
dificuldade de aceitar ou entender de que for-
ma Jesus Cristo poderia ter remido, pelo sacri-

fício da sua redenção, e em simultâneo, as

eventuais outras humanidades não humanas.
Claro que estes pensadores não podiam pensar
nem admitir uma criação única e extensiva da

mesma entidade suprema - Deus. Este é, aliás,
o principal tema em debate em termos teoló-

gicos quando se discute a eventualidade de
existência da vida extraterrestre.
Houve alguma ideia ou tese surgida entre
nós sobre os outros planetas e seus eventuais
habitantes que se afastasse das grandes li-
nhas do pensamento da sua época?
Podemos distinguir duas linhas opostas, como

já aludi: as teses conservadoras, do isolacionis-
mo do nosso mundo, colocado no centro do

universo visível, ao arrepio da marcha das

ideias: o exemplo mais veemente é o de Luís
de Campos que, já em finais do século XVIII,
renega Copérnico e Newton. Noutros, como
Inácio Monteiro, matemático jesuíta exilado
em Itália na sequência da ordem do decreto de

Pombal, vemos com espanto a defesa da exis-
tência possível de "humanidades não adâmi-

cas", ou seja, estranhas à criação bíblica, o que,
do ponto de vista dogmático, era algo impensá-
vel - uma heresia - na perspetiva do cristianis-

mo e mesmo das "luzes" católicas europeias
Forque conhecemos mal a astronomia por-
tuguesa? Ou foi uma ciência de fraca implan-
tação e resultados entre nós?

A investigação historiográfica demorou algum
tempo a enfrentar as lacunas de conhecimen-
to acerca da nossa cultura científica específica
das questões astronómicas e cosmológicas. À

parte o caso notório de Rómulo de Carvalho



houve pouco investimento específico ao nível
da História das Ideias e da Ciência, uma situa-

ção que começou por ser colmatada nas últi-
mas décadas por ação de investigadores, como

Henrique Leitão, na Faculdade de Ciências de

Lisboa. Conhecemos hoje, muito melhor, o es-

tado do ensino da astronomia, por exemplo,
no Colégio das Artes, em Lisboa, nas primeiras
décadas do século XVI e o conhecimento das

teses de Galileu entre nós. No plano mental, o

que houve foi uma natural e morosa dificulda-
de na emancipação da futura astronomia de

observação face ao impacto das aplicações prá-
ticas da astrologia judiciária, muito arreigadas
em Portugal e seguidas pelos nossos soberanos

(veja-se a dinastia de Avis, por exemplo) in-
fluenciados pelos seus astrólogos judeus.
Um texto publicado n'o Panorama, em 1846,
será o primeiro exemplo de ficção científica

portuguesa?
Esse texto terá sido o primeiro a tratar, ao ní-
vel da imprensa periódica de "conhecimentos
úteis" do imaginário em torno da Lua habita-

da, um tema exaustivo da primeira metade do

século XIX, por influência dos jornais norte-
-americanos e das observações do astrónomo
William Herschel. Mas ao nível da ficção em li-
vro há que referir, em 1841, a edição portugue-
sa da obra fundamental de Bernard de Fonte-
nelle <3>

, "Conversações sobre a pluralidade dos

mundos", que teve na rainha D. Maria II e no
rei D. Fernando os seus primeiros e atentos lei-
tores.
A noção de extraterrestre até ao séc. XIX é di-
ferente da que hoje temos em conta?
De facto, até meados do século XLX, o termo
"extraterrestre" significa no essencial "algo que
está para lá da Terra", e não apenas "o que vem
de fora da Terra". Com a crescente democratiza-

ção do fantástico e da ficção científica o adjeti-
vo substantivou-se e passou a definir "objetos e

seres procedentes de lugares fora do nosso pla-
neta". A obra de Paul Thomas, Os Extraterres-

tres, de 1962, marca o uso lexical do vocábulo

impondo as imagens dos "seres do espaço exte-

rior", que a imprensa escrita dos anos de 1950 já
havia vulgarizado através do mito marciano.
Com que fundamentos eram explicadas (nos
períodos que estudou) as civilizações nou-
tros mundos?

Curiosamente, as justificações mais plausíveis

começaram por surgir da área da teologia. No de-

curso do sínodo de Paris, em 1277, preocupado
com a expansão dos erros doutrinais na Univer-
sidade de Paris, o bispo da cidade, Etienne Tem-

pier, resolveu, a solicitação do papa João XXI,
instituir 219 proposições que deveriam ser se-

guidas, sob pena de excomunhão. Uma delas di-
zia diretamente respeito à hipótese de "a pri-
meira causa" (Deus) ter podido criar outros
mundos. A tese de um ente, infinito na sua po-
tência criativa, capaz de prover existência a mais
de um universo, não colidia a priorí com os câ-

nones dos comentadores aristotélicos. Mas, a

tese mais cómoda para a conjuntura - a do mun-
do singular - acabaria por prevalecer. Os argu-
mentos de ordem científica só começarão a im-

por-se na segunda metade do século XIX com o

primeiro impulso das teses evoludonistas.

(1) Revista que surgiu em 1837 como órgão da

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, com

sede em Lisboa.

(2) Rafaelßluteau (1638-1734) - clérigo regular da

Ordem de São Caetano. Filho de pais franceses, chegou

a Portugal aos 3 o anos. Além de importante trabalho

literário foi um dos grandes divulgadores das novas

ideias cientificas do seu tempo, comparticular
interesse pela astronomia.

(3) Bernard de Fontenelle (1657-1757) - escritor

francês efigura marcante na cultura do seu tempo. O

mais marcante dos seus textos foi o livro 'Conversações

sobre a Pluralidade dos Mundos', originalmente

publicado em 1668 e com edição traduzidapara

português em 1841. 0 livro pode ser entendido como

um dos precursores de um registo imaginativo na

descrição de outros lugares do universo que assim

anteciva a literatura de ficção cientifica.



O Padre António
Vieira e os "sinais
(na mentira azul)
do céu"

por Joaquim Fernandes

Entre as revelações mais inesperadas do estudo
de Joaquim Fernandes está esta reflexão do Padre
António Vieira. Este texto é um excerto retirado do
livro Moradas Celestes, publicado pela Ancora

RECURSO à relação
umbilical entre a terra
e os céus é frequente
na didática parenética
de Vieira. Por exem-
pio, a analogia cruza-
da "Cristo não é co-

meta é planeta; não é

terra subida ao céu, é

Céu descido à Terra",
é deduzida de forma

espontânea pelo pre-
gador. (1) Numa outra intervenção, apresen-
ta-se-lhe um dilema entre o seu fundo aris-
totélico e a confiança nos Evangelhos. O

problema implica com uma das questões
cosmológicas mais em voga: a incorruptibi-
lidade dos céus, a pretexto da "queda das

estrelas", que solicita a exposição da tese
dos que "supõem estando as estrelas fixas
no céu e sendo o céu incorruptível não é

possível caírem propriamente". 12 ' Todavia,
não ilude a sua adesão ao modelo tradicio-

nal ptolemaico quando distribui os corpos
celestes pelas clássicas e estáveis "esferas":
"a Lua está no primeiro céu, o Sol no quar-
to, as estrelas no oitavo, que é dos que al-

cança a nossa vista o supremo". 01

Nada disto observa, por experiência sen-
sorial, o nosso orador sacro, simultanea-
mente descrente da arquitetura fabulosa
dos signos do zodíaco, projetados no firma-
mento, conquanto firmemente convicto
dos "sinais" que dele deduz. De facto, Viei-
ra assume um ceticismo percetivo unilate-
ral perante as aparências e "mentiras do

céu", impugnando as construções dos ma-
temáticos e dos astrólogos face a "este céu
cá de baixo", o "céu da terra", numa amos-
tra de realismo súbito e paradoxal.

"Viram os matemáticos esse labirinto de
luzes de que está semeada sem ordem toda
a esfera celeste, tão diversa na grandeza,
como vária no seu movimento, e infinitas
no número. Repartiram o mesmo céu, e



fingiram em todo ele grande multidão de

figuras, umas naturais, outras fabulosas.

Aqui puseram um touro, ali um leão (...).
Tudo são estrelas resplandecentes e formo-
sas. Mas foi necessário aos matemáticos

fingir no céu estas mentiras e pôr lá estas
fábulas para por meio delas se entenderem
entre si". m

Percebe-se qual o céu visado pelo prega-
dor: o "lá de cima", como diz. De resto,
"cuida o vulgo que vê o Céu e engana-se,
porque não chega lá a nossa vista. Isto que
chamamos céu é uma mentira azul: e se as

mentiras do céu da terra são tão formosas,
quais serão as verdades do Céu"? O jesuíta
recorre uma vez mais aos processos alegóri-
cos, usando sucessivos contrastes, para fa-
zer passar a sua mensagem teológica, pro-
curando ordens de grandeza nas aparências
celestes, servindo-se dos dois céus, o empí-
reo e o terrestre, em usufruto do seu magis-
tério:

"O rústico, porque é ignorante, vê que a
Lua é maior que as estrelas; mas o filósofo,

porque é sábio, e mede as quantidades pelas
distâncias, vê que as estrelas são maiores

que a Lua; o rústico, porque é ignorante, vê

que o céu é azul; mas o filósofo, porque é

sábio, e distingue o verdadeiro do aparente,
vê que aquilo que parece céu azul, nem é

azul nem é céu." <5)

(1) "Sermão dos Bons Anos", ob. cit.,p. 317.

(2) "Sermão da Dominga Décima Sexta (depois do

Pentecostes), s/d, in Obras Completas do Padre

António Vieira. Sermões, ob. át.,p. 170.

(3) Ibidem.

(4.) "Sermão da Segunda Dominga da Quaresma,

pregado na Capela Real, 1651", ob. cit., vol. I, tomo

111, p. 42-3.
(5) "Sermão da Quinta Quarta-feira da Quaresma,

pregado na Misericórdia de Lisboa, 1669" ob. cit., p.
107.


