
Francisco Vieira de Almeida
O filósofo, o humanista e o democrata
Com uma assinalável obra no domínio da Filosofia (tendo os seus livros e ensaios sobre Lógica, Estética, Epistemologia e História
sido editados pela Gulbenkian, entre 1986 e 1988) ,

foi prof . catedrático da Faculdade de Letras da Un. de Lisboa, que o evocou e

homenageou no passado dia 12, 55 anos depois da sua morte, em 1962, aos 73 anos. Mas, além disso, foi muito mais: uma destacada

figura de homem de pensamento e cultura, de cidadão, democrata militante, monárquico que progressivamente se aproximou
do ideal republicano, ou pelo menos dos seus maiores vultos intelectuais. Naquela homenagem, em que esteve presente e falou o

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma das intervenções foi a de seu filho, o prestigioso advogado, e não só, sobre

o qual saiu recentemente um volume, como o jl noticiou, e que na nossa edição de 2 de agosto aqui escreveu sobre José (Sesinando)
Palia e Carmo. Porque tal intervenção, de par com o testemunho pessoal que constitui, dá uma expressiva síntese da personalidade
do filósofo, professor e cidadão, aqui publicamos o texto que lhe serviu de base

Vasco Vieira De Almeida

A cerimónia de hoje constitui um justo
tributo à memória de um homem,

que não só é uma figura incontornável
da cultura portuguesa e da filosofia

em Portugal, um humanista e um
combatente de sempre pela causa da

Liberdade, mas foi ainda alguém, que,
desde os 30 anos, dedicou toda a sua

vida de professor a esta Escola, e nela

ininterruptamente lecionou até ao fim
da sua vida ativa. Contém, para além

disso, um exemplo que quero salientar.

Num país que tende a esque-
cer grandes nomes que forjaram a

sua História ou contribuíram para a

definição da sua identidade coletiva

ou personalidade cultural - país tantas

vezes dividido em ridículas quezílias
e invejas pessoais, geradoras de uma
atmosfera de profunda mediocridade -
o ato que nos reúne hoje aqui é a prova
conclusiva de uma atitude inteiramente

oposta.
Na verdade, após a realização em

1988 do Colóquio comemorativo do
centenário do nascimento de meu pai,
a Faculdade de Letras, ao lembrá-lo



hoje de novo, faz uma demonstração
viva do que é, ou deve ser, o autêntico

espírito universitário; do significado do

respeito por indeclináveis valores cul-
turais e da importância da preservação
de uma consciência histórica. Com isso

dignifica o seu presente e enriquece o

seu passado.
Ainda hoje me é difícil falar de meu

pai sem emoção, a que ligo a memória
de minha mãe, de meu irmão e irmãs.
Lembro-o todos os dias, revejo-o fisi-
camente com total limpidez e recordo

a sua voz como se estivesse presente a

meu lado. Para mim, evocá-lo é recriar

o Homem excecional que foi, o amigo a

quem devo ser quem sou; é reviver tudo
o que com ele aprendi e refletir sobre os

valores, alicerces da minha vida, que
me transmitiu.

A sua inteligência fascinante cedo

me abriu as portas de um mundo
extraordinário de ideias, de histórias da

História, de jogos de números, contos

populares ou curiosidades científicas,

que não me surgiam como lições, antes
fluíam naturalmente de forma simples,
mas nunca simplificada, porque sem-

pre enquadradas de maneira rigorosa.

Rigor aliás expresso no cartão que sem-

pre conheci na sua mesa de trabalho
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Considerava que
o domínio mais
importante quer da
vida individual, quer
da vida coletiva,
não é o da pura
inteligência, mas o
da sensibilidade, da
estética e da moral
com as palavras "Ser exacto provoca
ódio". Rigor ainda, ao dizer-me, numa
das nossas conversas em que ele esti-
mulava o contraditório e eu procurava
apresentar factos em defesa da minha

posição, ser precisamente contra factos

que há argumentos.
Eu e meu irmão Pedro não fomos à

escola primária. Com ele aprendemos
a ler em casa antes dos cinco anos.
Mais tarde deu- nos cinco pequenos
cadernos escritos à mão, de cerca
de 20 páginas cada - de aritmética,
francês, geografia, gramática e história
- que devíamos estudar sem qualquer

imposição de horário. A tarde, no seu

regresso da Faculdade, conversava

connosco cerca de uma hora, em que,
além de nos ler trechos de escritores

portugueses, o ouvíamos e questioná-
vamos sobre os temas mais diversos.

Anos depois, vim a compreender
o significado da orientação que quis

dar-nos, ao ler a sua afirmação de que
" a cultura não se define porque é um
estado; não se substantiva porque é

uma atitude; não se expõe porque é um
ambiente. E um estado descreve-se;
uma atitude explica-se; um ambiente

analisa-se". Posições que o levavam à

recusa de qualquer pseudodemocra-
tização cultural, quando escreveu que
a ideia de criação forçada ou artificial
de uma cultura popular significa uma
traição à cultura e uma traição ao povo.

Aprendi também com ele a não

confundir cultura com pedantismo,
quando ironicamente contava haver

gente tão culta que se cumprimentava
com a fórmula: "Bom dia, como dizia
Mmc de Sévigné" , ou ao responder a

alguém que o admirava por saber sete

línguas, entre elas o latim e o grego

antigo, não valorizar esse facto por
conhecer gente capaz de dizer asneiras

em várias línguas diferentes.

O seu pensamento filosófico era
anti-metafísico e anti- sistemático. Para

além disso, sempre recusou ceder ao

simples prazer da palavra ou da mera

intuição, e nunca deixou de levar um
raciocínio às últimas consequências.

Posição que integrava simultaneamente

imperativos de ordem ética e de simples
coerência lógica. Este facto não o impe-
dia de considerar que o domínio mais

importante quer da vida individual,

quer da vida coletiva, não é o da pura
inteligência, mas o da sensibilidade, da

estética e da moral.
Pensamento também de profunda

raiz democrática. Por isso afirmava

que a liberdade abstrata é a liberdade

doutrinária, de caráter político, englo-
badora de todas as liberdades concretas

e que constitui simultaneamente um
meio e um fim na organização eman-
cipadora da sociedade. Pensamento

democrático ainda na oposição sem

compromisso a todas as teorias elitistas

e a qualquer forma de descriminação
social, assente ou não, numaconceção
da História como instrumento de uma
visão do Homem.

Por outro lado, havia nele uma ex-
traordinária juventude de espírito que
me fez vê-lo muitas vezes mais como

um companheiro do que um mestre. E

não duvido de que era isso mesmo que

ele pretendia. Juventude de espírito que
o levou a inscrever-se aos 60 anos no 1°

ano de Direito, com o que causou uma
enorme perturbação e desconforto na

atmosfera, solene, rígida e hierárquica,

que então caracterizava o velho casarão

do Campo dos Mártires da Pátria e lhe
foi instantemente pedido pelo diretor

para desistir.

Mas a sua vida na Faculdade de

Letras também não foi fácil pelas múl-
tiplas tentativas do regime protofascista
de criar um conflito que justificasse a

sua demissão por razões políticas. E se

isso não aconteceu - apesar da falta de

solidariedade de alguns colegas -, tal
ficou a dever-se exclusivamente à ação
e ao extraordinário apoio dos alunos,

que se organizaram em sua defesa.

Facto que simboliza de forma

perfeita aquilo que, para ele, verda-
deiramente significava o papel do

professor - para além do conhecimen-

to, a transmissão de valores cimentada

pelo exemplo, a comunhão afetiva com
os alunos, acompanhada pela alegria
de ver na resposta destes - incluin-
do a contestação - o entendimento
da mensagem comunicada, com o

compromisso implícito de agir em

consequência.

Para meu pai, se a intervenção
política contra qualquer forma de tota-

litarismo, opressão ou ditadura tinha na
base um impulso ético e de coerência

elementar, constituía também um
ato de combate pela cultura, pela inteli-

gência e pela dignidade individual.
Dever que cumpriu sempre com serena

coragem nessa época de chumbo de

repressão sistemática, num clima

generalizado de cobardia e silêncio,

num tempo sombrio de abdicação e

conformismo. Luta que travou, não só

pela tomada de posições públicas atra-
vés da palavra e da escrita, e no apoio
a ações clandestinas da oposição, mas
também numa intervenção política
direta e aberta.

Foi esse sentido de obrigação que
o levou, quando professor de filosofia

na Universidade de Colónia, nos anos

30, já sob a bota nazi, a organizar, com
todos os riscos inerentes, a fuga da
Alemanha do prof . judeu Leo Spitzer
e a sua emigração para os Estados

Unidos. Foi com o mesmo sentimento
de dever que presidiu à campanha do

general Humberto Delgado porque
entendeu que - apesar de monárquico
- a derrota do salazarismo constituía

o objectivo essencial a atingir, acima
de qualquer discussão doutrinária de



regime, impondo total unidade de

ação entre todas as forças democráti-

cas, sem exceção.
Foi ainda em consequência dos

mesmos princípios que convidou,

juntamente com António Sérgio, Jaime

Cortesão e Mário Azevedo Gomes, o
ministro dos Negócios Estrangeirros

inglês Aneurin Bevan a fazer uma con-
ferência em Lisboa tendo como tema a

defesa da democracia. Iniciativas que
o levaram, com 70 anos, duas vezes
à prisão, que encarou com coragem
socrática mas também irónica, por ter
encontrado na sede da PIDE um prof .

assistente da Faculdade, cujo nome já
não interessa, e a quem meu pai falou

com simpatia por julgá-lo igualmente
detido, mas que lhe respondeu, com
ar embaraçado, ser inspetor da polícia
política.

Um último exemplo de coragem,
este diretamente relacionado com a

Faculdade de Letras. No final dos anos

30, aPVDE, antecessora da PIDE,
invadiu a Faculdade para prender um
aluno. Meu pai, que então exercia as

funções de diretor, foi chamado e pro-
ibiu os agentes de fazerem a detenção
dentro das instalações, obrigando-os
a sair do edifício, o que fizeram, colo-
cando-se aporta, esperando a saída do

estudante. No fim do dia, porque aí se

mantivessem, o pai encerrou-se com
ele na Faculdade durante dois dias e

duas noites, até o aluno poder sair em
liberdade.

É com esta atitude, em que tão

nitidamente fica retratado o Homem,
o cidadão, o filósofo, o professor e o

democrata que foi, que quero terminar.
Por isso, a cerimónia de hoje não cons-
titui - ele não o aceitaria - qualquer
forma de agradecimento ou de litúrgico
e convencional elogio. Significa antes

que o verdadeiro espírito livre e hu-
manista, indissolúvel da própria noção
de Faculdade, pelo qual se bateu toda

ávida, não está morto, o que só a eno-
brece, e por isso lhe é devido o aplauso
de todos nós.JL


