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resumo 
 

 

Acabada de sair da devastação do segundo conflito mundial, já esta 
comunidade de valores partilhados a que, desde Heródoto, chamamos Europa 
era objecto da profunda reflexão de Eduardo Lourenço, expressa em 1949 no 
seu primeiro texto sobre o assunto e continuada até aos nossos dias sempre 
com configuração cultural e lugar destacado na sua vastíssima obra. 
O trabalho ora apresentado percorre, embora à voil d’oiseau, as seis décadas 
da reflexão europeia do «filósofo da cultura» português, «europeísta convicto», 
para, na senda da obra de referência sobre o autor e esta temática em 
particular, de Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço - A paixão de 
compreender, avançar novos contributos relativamente à “Utopia-Europa” 
lourenciana, tendencialmente “trágica” porque feita de sonho, euforia e 
desencanto. 
Numa segunda parte, sendo o nosso tema de trabalho “A França na reflexão 
europeia de Eduardo Lourenço”, procuramos na sua palavra e escrita 
ensaística resposta para questões mais estritamente francesas: valores 
fundamentais da identidade francesa, sua articulação no/com o contexto 
europeu, dimensões potenciadoras e/ou atávicas dessa mesma identidade 
nacional para a definição da cultura europeia no confronto, não só com os 
novos valores da globalização económica, mas sobretudo com os da «outra 
globalização» (Dominique Wolton): a da cultura mundializada. 
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abstract 

 
A little while ago coming out from the devastation of the second world conflict, 
this community of participated values, which we call Europe since Herodoto, 
was the subject of deep reflection by Edward Lourenço, expressed in 1949  in 
his first text about the issue and continued till our days, always with a cultural 
shape standing out in his huge work. 
Firstly, following the reference work about the author and this particular topic 
Eduardo Lourenço - A paixão de compreender of Maria Manuel Baptista, this 
essay goes through, although “à voil d’oiseau”, the six decades of European 
profound consideration of the Portuguese «philosopher of culture», «convict 
European», to advance new contributes concerning the lourencean “Utopia-
Europe”, mostly “tragic” so long as made of dream, euphoria and 
disenchantment. 
In a second part, since that our theme of investigation is “France in the 
European reflection of Edward Lourenço”, we search in his word and essayistic  
writing, an answer for more strictly French questions: important values in the 
French identity, its articulation in/with the European context, effective 
stimulating dimensions and/or atavistic of this particular national identity 
towards the definition of the European culture in the confrontation, not only with 
the new values of economic globalization, but most of all with those of the 
«other globalization» (Dominique Wolton): the one of the worldwide culture. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mots-clés  Eduardo Lourenço, Europe, identité, culture, utopie, France, “exception 
française” 

résumé 

 
À peine sortie de la devastation due au second conflit mondial, cette 
communauté de valeurs partagées à laquelle, dès Hérodote, on appelle Europe 
était déjà l’objet de la profonde refléxion de Eduardo Lourenço, exprimée en 
1949 dans son premier texte sur ce sujet et poursuivie jusqu`à présent, ayant 
toujours une configuration culturelle et un rôle de tout premier rang dans 
l’ensemble de sa très vaste oeuvre. 
Ce travail parcourt, dans un premier moment, bien qu’”à voil d’oiseau”, les six 
décennies de la réflexion européenne du «philosophe de la culture» portugais, 
«européen convaincu», pour, dans le sillage de l’ouvrage de référence sur 
l’auteur et cette thématique en particulier de Maria Manuel Baptista, Eduardo 
Lourenço - A paixão de compreender, proposer de nouvelles contributions 
concernant l’”Utopie-Europe” de Eduardo Lourenço, à tendance tragique, vu 
que constituée de rêve, euphorie et désenchantement. 
Deuxièmement, et étant donné que notre thème de travail est “La France dans 
la refléxion européenne de Eduardo Lourenço”, nous essayerons de trouver 
dans ses parole et écriture essayistique la réponse pour des questions 
beaucoup plus strictement françaises: valeurs fondamentales de l’identité 
française, leur articulation au sein/avec du/le contexte européen, dimensions 
potentielles et/ou ataviques de cette même identité nationale française pour la 
définition de la culture européenne dans la confrontation, pas seulement avec 
les nouveaux défis de la mondialisation économique, mais surtout avec ceux 
de l’«autre  mondialisation» (Dominique Wolton): celle de la culture 
mondialisée. 
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«I shall be gone and live or stay and die.» 

Shakespeare 

 

 « (...) deu no mais estranho pensamento em que jamais caiu louco algum do mundo; e foi: 

parecer-lhe convinhável e necessário, assim para aumento de sua honra própria, como para 

proveito da república, fazer-se cavaleiro andante, (...)» 

Miguel de Cervantes  
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Introdução 

 

 

  Passaram pouco mais de dois anos desde que considerámos, pela primeira vez, por 

razões meramente operatórias ligadas a um dos seminários do Mestrado de Estudos 

Franceses que então estávamos a iniciar, a possibilidade de fazer um trabalho de 

investigação sobre Eduardo Lourenço. 

 Ao tempo, não nos movia ainda o fascínio absoluto pelo pensamento e pela obra 

daquele que Eduardo Prado Coelho nos apresenta como o pensador português que «(...) nos 

espanta e sempre nos seduz (...)»1, pela sua capacidade de «sonhar alto os sonhos de 

todos»2, retomando, aliás, uma feliz formulação usada pelo próprio Eduardo Lourenço para 

ressaltar o papel e a responsabilidade que cabem àqueles que, como os intelectuais e os 

ensaístas, nos ajudam a observar criticamente a realidade que nos cerca3. 

  Pelo contrário, na circunstância a que acima aludimos, se o tema proposto nos 

interessou vivamente - a França e a Europa interpretadas pela sua dimensão cultural - o 

nome do autor a estudar, à partida, “assustou-nos” um pouco. Dele ignorávamos quase 

tudo. Dele conhecíamos, pelos títulos apelativos, apenas dois ou três livros e havíamos lido 

uma dúzia de textos saídos da sua pena na imprensa portuguesa.  

 Quanto a estes últimos, admitamos que, se sempre admiráramos a variedade e 

pertinência das temáticas, algumas vezes, a nossa incapacidade para descodificar a escrita 

semântica e formalmente saturada do ensaísta não nos deixara chegar em pleno à riqueza e 

complexidade do seu pensamento.  

 Que nos seja perdoado o pecado da ignorância, pelo facto de o termos confessado e 

porque - confirmámo-lo, entretanto - ler Eduardo Lourenço é realmente difícil. Diz quem o 

sabe, porque o faz continuamente e, o que não deixa de ser curioso, confirma-o o próprio 

frequentes vezes.  

 No primeiro caso, está sem sombra de dúvida Maria Manuel Baptista, profunda 

conhecedora da obra de Eduardo Lourenço que, talvez, por isso mesmo, defende: «(...) a 

                                                           
1 Eduardo Prado Coelho, «Sonhar alto os sonhos de todos», Público, 25 de Maio de 1996, p. 12.  
2 Ibidem. 
3 Cf.Eduardo Lourenço, Eduardo Lourenço – Cultura e Política na Época Marcelista (1972), Mário 
Mesquita (entrevista de), Lisboa, Edições Cosmos, 1996, pp. 80-81.  
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melhor homenagem que se pode fazer a uma obra é lê-la, meditá-la, estudá-la e partilhar 

com os outros a medida da perturbação teórica e/ou vivencial, que em nós e a partir dela se 

instalou»4. 

   É ainda a mesma autora, cuja obra Eduardo Lourenço – A paixão de compreender 

se instituiu como a principal referência bibliográfica crítica desta nossa investigação, que 

nos conta como alguém, a quem propusera a leitura de uma parte da reflexão cultural de 

Eduardo Lourenço, terá admitido a sua necessidade de «(...) pensar tudo de novo»5. 

 Não foi esse o nosso caso, infelizmente. Bem ao contrário, tivemos de pensar, 

quase de raiz, em tudo aquilo sobre o qual nunca antes tínhamos reflectido. De tal forma 

que afirmamos, sem receio, que ler Eduardo Lourenço foi para nós sobretudo uma 

extraordinária lição de humildade, pois nos deu a exacta medida do quanto 

desconhecíamos, nomeadamente no que diz respeito ao cerne da investigação que levámos 

a cabo e de cujas conclusões este trabalho agora dá conta: a reflexão cultural lourenciana 

sobre a Europa e, nela, a França.  

 Ora se, defende Miguel Real, «(...) ninguém pensou tão incisiva e profundamente a 

cultura portuguesa na segunda metade do século XX como o fez Eduardo Lourenço (...)»6, 

é igualmente verdade que, quando ainda muito poucos o faziam em Portugal, já o autor de 

O Esplendor do Caos dedicava a sua atenção crítica e o fulgor do seu pensamento diverso 

e “heterodoxo” à Europa, acabada de sair da devastação do segundo conflito mundial, pelo 

que data de 1949 o seu primeiro texto sobre o assunto. 

 A mesma Europa, cuja “paisagem” geopolítica vem sofrendo mutações constantes e 

que, por isso, suscita polémicas e o vivo debate em que Eduardo Lourenço continua a 

participar com preciosos contributos sobre o caminho percorrido pela cultura europeia - e 

pela realidade que lhe está subjacente - desde o berço greco-romano e cristão até às suas 

relações com/no mundo actual, gigantesca “aldeia” culturalmente aberta e globalizada, 

mas, exactamente por isso, de incerta(s) identidade(s).  

 Assim, este trabalho teve como primeiro grande objectivo acompanhar, ainda que 

“à vol d’oiseau”, seis décadas de reflexão europeia de Eduardo Lourenço. Tantas quantas 

conta também o processo da hoje chamada construção europeia que, nascido sobretudo da 

                                                           
4 Maria Manuel Baptista, «O olhar de Eduardo Lourenço ou como pensar tudo de novo», Cartografia Imaginária de 
Eduardo Lourenço – Dos Críticos, Maria Manuel Baptista (coord.), Maia, Ver-O-Verso, 2004, p. 9.  
5 Ibid.p.8. 
6 Miguel Real, O essencial sobre Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003, p. 10. 
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vontade de instaurar um continente pacificado, nos proporciona, afinal, uma Europa, 

pretendendo-se cada vez mais unida económica e politicamente, pouco confiante em 

termos identitários e, por isso, hesitante no confronto, quer com os novos valores da 

globalização económica, quer, sobretudo, com os da «outra globalização»7: a da cultura 

mundializada.  

 Com esta análise, procurámos compreender como e por que é que a “ideia” de 

Europa do «filósofo da cultura» português continua a ser configurada culturalmente, 

traçando as linhas mestras do seu pensamento de «europeísta convicto», ainda que 

desencantado no que à Europa actual diz respeito. Desta forma, daremos conta da sua visão 

europeia tendencialmente “trágica”, por ser feita de sonho, desencanto e utopia.  

 Mas impõe-se que expliquemos, antes de mais, a inserção neste trabalho de um 

pequeno excurso prévio – incluído imediatamente a seguir à apresentação e (impossível?) 

classificação do nosso autor – que procura aproximar Eduardo Lourenço e Montaigne, o 

autor dos celebrados Ensaios (Capítulo I). 

 Na verdade, julgamos que a abordagem que fizemos do belíssimo texto «Montaigne 

ou a vida escrita», publicado por Eduardo Lourenço (em Português e em Francês) na 

passagem de quatro séculos sobre a morte de Michel de Montaigne, poderá ser justificada 

tanto pela riqueza do fundo como pela fragmentação da forma, pois pensamento e discurso 

parecem imbricar-se ou mesmo fundir-se na escrita ensaística dos dois autores. 

 Estes, por seu turno, surgem-nos “idênticos” pela “heterodoxia”, pela Modernidade, 

se não mesmo pelo carácter de uma certa Pós-Modernidade. Une-os ainda o instante 

absorvente de outros tempos, ou melhor, a eterna temática do Tempo e da temporalidade, 

já que o século XVI, como o nosso, foi um tempo de sincretismo, de contradições, de 

fragmentações, de conflitos... E não esqueçamos também o desencanto e nem mesmo a 

utopia, subjacentes à leitura que, em última análise, ambos fazem da “humaine condition”. 

 As razões podem, então, ser diversas mas, se outras não houvesse, talvez bastassem 

as palavras de Eduardo Lourenço, ele próprio, que, a fechar um seu outro artigo sobre o 

autor dos Ensaios (a que nos reportaremos com algum detalhe no referido subcapítulo), 

                                                           
7 Dominique Wolton, A Outra Globalização, Paris, Éditions Flammarion, 2003, tradução de Pedro Elói 
Duarte, Lisboa, Difel, 2004. 
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escreveu: «Já é alguma coisa podermos pensar que o momento-Montaigne (...) acabou por 

se fundir no espírito da nossa cultura moderna. Ou vice-versa»8.  

 Quanto ao corpo essencial do nosso trabalho, refira-se que este se apresenta 

dividido em dois grandes blocos: o primeiro relativo à Europa (Capítulo II) e o segundo 

dedicado mais estritamente à França (Capítulo III). Duas questões caras, de longa data, a 

Eduardo Lourenço.  

Desta forma, num primeiro momento, faremos um breve percurso9 por alguns 

textos do autor dedicados à nossa questão-objecto de trabalho mais lata: a Europa vista por 

um prisma tendencialmente filosófico, político e histórico, numa palavra, utópico. 

Concluiremos, assim, da centralidade da questão europeia na filosofia da cultura de 

Eduardo Lourenço, constatando que ela adquiriu, ao longo do tempo, novas tonalidades e 

adoptou pressupostos distintos.  

Delimitado o campo das nossas leituras à reflexão lourenciana sobre a Europa, 

começaremos, então, pelo “princípio”: os primeiros textos de Eduardo Lourenço que 

remontam ao final da década de 40. Falamos de Heterodoxia I, célebre conjunto de ensaios 

publicado em Coimbra. A esta obra de 1949, que o autor avalia modestamente, chamou 

Eugénio Lisboa «(...) um dos mais elevados, nobres e perturbantes discursos ensaísticos de 

toda a nossa história literária»10 e nela o existencialismo humanista – o de Sartre, mas 

especialmente o de Camus - parece enformar ainda, em parte, o pensamento lourenciano. 

 Desta colectânea “juvenil” de Eduardo Lourenço, interessar-nos-á especialmente o 

ensaio «Europa ou Diálogo que nos Falta», pois nele o ensaísta, um pouco à maneira dos 

homens da Geração de 70, bem como de António Sérgio e de Jorge de Sena, apresenta-nos 

um Portugal de costas viradas para a Europa, ainda sem perceber que só um diálogo 

fecundo e livre com ela o poderá fazer, de facto, “europeu”.  

 Continuando a “percorrer” a ideia de Europa no pensamento de matriz 

marcadamente hermenêutica de Eduardo Lourenço, veremos em que sentido evoluiu a sua 

                                                           
8 Eduardo Lourenço, «Montaigne como Lugar Vazio da Nossa Cultura» (1993/3), Arquivos do Centro 
Cultural Português de Paris (F.C. Gulbenkian) - Volume de Homenagem a Maria de Lourdes Belchior, 
Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, (Comunicação apresentada no ciclo ‘Montaigne ou o Lugar do 
Vazio’, no Instituto Franco-Português, em 1993), p. 281. 
9 Reconhecemos que não tão completo quanto seria desejável. Saliente-se que Eduardo Lourenço terá já 
escrito mais de cem ensaios sobre a questão da Europa nas suas múltiplas vertentes, incluindo a problemática 
das suas relações com as outras potências mundiais, com a cultura portuguesa e, particularmente, com a 
França. 
10 Eugénio Lisboa, «Uma lucidez apaixonada», Prelo, Sobre Eduardo Lourenço, Número Especial, Revista 
da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, Maio de 1984. p.23.  
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reflexão europeia, numa época em que já vivia em França e em que, por outro lado, uma 

parte da mesma Europa era já União Europeia (incluindo Portugal) e outra desejava 

ardentemente sê-lo. Assim, uma outra obra do autor, publicada em 1988, Nós e a Europa 

ou as duas razões11, será alvo da nossa atenção particular.  

Depois, e sempre tomando como referência alguns trabalhos já realizados, 

especialmente o de Maria Manuel Baptista já citado, que dão conta da visão utópica da 

Europa em Eduardo Lourenço, marcada pelos valores de Democracia e do tríptico da 

Revolução Francesa, pretendemos também perceber por que acha o ensaísta que a Europa 

“se desencantou”. 

  Para tal, daremos atenção detalhada aos ensaios de A Europa Desencantada - para 

uma mitologia europeia – nas duas edições de 1994 e 2001 - (muitos dos quais Eduardo 

Lourenço publicou também em Francês e em Castelhano com os títulos L’Europe 

Introuvable (1991) e Europa Y Nosotros (2001), respectivamente), e a vários outros textos 

seus, dispersos, sobre o assunto, escritos sobretudo a partir dos anos 8012.  

 Mas, sendo a nossa hipótese de pesquisa “A França na reflexão europeia de 

Eduardo Lourenço”, outra tarefa fulcral da nossa investigação será encontrar, na palavra e 

na escrita ensaística de Eduardo Lourenço, resposta para questões mais estritamente 

“francesas”. 

 Por isso, numa segunda parte, interrogamo-nos sobre as razões pelas quais a 

França, vista “de fora” dá, de facto, uma imagem de unidade feita de particularidades 

muito próprias (a soi-disant “excepção francesa”), mas, “lida por dentro” com a luz dos 

olhos de Eduardo Lourenço, parece, afinal, viver o eterno conflito entre “as duas Franças”. 

 Seguindo os contornos de factos mais ou menos recentes como a polémica 

proibição do véu islâmico e de símbolos religiosos ostensivos nas escolas francesas, as 

discussões inflamadas sobre a referência explícita ou não à matriz cristã da Europa no (já 

abortado) projecto de uma Constituição Europeia e até artigos como o que publicava, em 

Dezembro de 2007, a revista Time decretando na capa «A Morte da Cultura Francesa» num 

campo de hegemonia anglo-saxónica, procurámos entender, com Eduardo Lourenço, por 

                                                           
11 Na sequência da publicação deste livro e pelo conjunto da sua obra, Eduardo Lourenço recebeu, em 1988, 
na Suíça, o Prémio Europeu de Ensaio Charles Veillon, anteriormente atribuído a autores como Roger 
Caillois, Edgar Morin e Norberto Bobbio.  
12 Registe-se, nesta circunstância, que, ao longo das décadas de 60 e 70, os temas abordados por Eduardo 
Lourenço situam-se mais ao nível do pensamento filosófico, da literatura, da pintura... e reflectem também  
muito sobre Portugal (na sequência e a propósito da Revolução de Abril de 1974) . 
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que terá a França, outrora farol cultural do mundo, perdido tanta influência a nível 

planetário nas últimas décadas, vivendo agora uma espécie de melancolia francesa “du 

temps perdu”. 

 Quais são, afinal, os vectores fundamentais da identidade da França? Como pesam 

e se articulam eles na secular cultura francesa e esta no contexto cultural e político 

europeu? Quais as dimensões potenciadoras e/ou atávicas dessa dita identidade francesa 

da/para a construção lúcida de uma ideia, uma identidade e uma consciência cultural 

europeias? 

 A estas e outras questões nos permitiu responder o conhecimento excepcional e a 

reconhecida atenção de Eduardo Lourenço não só à França como a todo o contexto 

europeu e mundial dos nossos dias, com consequentes reflexão e produção escrita 

constantes – jornalística mas não só (de que é prova a bibliografia do autor que 

apresentamos ao nível dos ensaios mais recentes). 

  Estudaremos, portanto, com redobrada ponderação o que continua, hoje, a reflectir 

e a escrever de forma “luminosa” sobre Portugal, a França, a Europa e o mundo este 

«europeu emigrante» - como ele gosta de se considerar - que, há 85 anos, nasceu em S. 

Pedro de Rio Seco, a aldeia fria da Beira, de onde não se vê certamente o mar, mas que, 

também no dizer do próprio e muito lusitanamente, continua a ser o seu espaço matricial. 
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Eduardo Lourenço: pensamento e obra 
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«Sou um espectador interessado da vida...» 

Eduardo Lourenço, 2003 

 

«Mas sou só aquilo que escrevi e que me é inacessível a mim próprio.» 

Eduardo Lourenço, 2003 
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1. Eduardo Lourenço - o «filósofo da cultura» com «olhar de mosca»13 

 

 

São bem conhecidos o mediatismo de Eduardo Lourenço e a variedade das 

designações propostas para a sua actividade de reflexão criativa. Tal pluralidade e 

exposição mediática parecem ser proporcionais à vastidão da sua obra – que se espraia por 

vários géneros, do ensaio ao conto literário, passando pela escrita jornalística14. 

 Por nós, e sem nenhuma pretensão de originalidade, atrevemo-nos apenas a dizer 

que Eduardo Lourenço, agora também autor objecto do nosso estudo, é, no mínimo, uma 

figura paradoxal e que achamos particularmente sugestivo o epíteto que lhe foi atribuído de 

«mestre serrano»15, numa clara referência à sua dupla condição de profundo portuguesismo 

mesclado com uma intelectualidade e um cosmopolitismo franceses, muito para além do 

superficial, metaforizada no seu percurso da Guarda a Nice.  

 É o próprio Eduardo Lourenço a considerar que a sua condição de «emigrante 

intelectual», apesar de algum desconforto “interior” de natureza cultural16, «(...) não é para 

lamúrias, próprias ou alheias» e acrescenta: «seria indecente queixar-me seja do que for 

quando à minha volta, 700 mil conterrâneos vão perdendo pouco a pouco a Pátria em que 

nasceram, sem terem como eu o privilégio, ou a ilusão, de que escrevendo, a não perco de 

todo»17. 

 Na verdade, este professor, crítico literário, escritor, pensador, ensaísta, filósofo, 

«filósofo da cultura», «pensador filósofo»..., vive há seis décadas longe de Portugal18, sem 

nunca, afinal, de cá ter saído – defende ele – sendo comummente designado por «o exilado 

de Vence» e o «estrangeirado», epíteto este último que o próprio recusa liminarmente. 

                                                           
13 Expressão usada por Onésimo Teotónio de Almeida para classificar a forma de «olhar para as coisas, criticamente» de 
Eduardo Lourenço, no documentário «Eduardo Lourenço – uma poética do pensamento», produzido pela Universidade 
Aberta em Janeiro de 2006.   
14 De tal riqueza e pluralidade temática deu conta o aturado trabalho de Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço - a 
paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, que recenseou  cerca de  1500 referências bibliográficas da obra de 
Eduardo Lourenço. 
15 Maria Velho da Costa, «Retrato», 1984, citado por Maria Manuela Cruzeiro, Maria Manuel Baptista Tempos de 
Eduardo Lourenço –Fotobiografia, Porto, Campo das Letras, 2003, p.18. 
16 Destacamos outras designações assumidas pelo próprio: «missionário da cultura portuguesa in partibus» e «uma 
espécie de “caixeiro” mais ou menos viajante da nossa cultura...». Cf. Eduardo Lourenço, Cultura e Política na Época 
Marcelista, (1972), entrevista de Mário Mesquita, Lisboa, Edições Cosmos, 1996, pp.60-61.  
17 Ibid. p.83. 
18 Depois de ter estudado e ensinado Filosofia na Universidade de Coimbra, nos anos 40 e 50, Eduardo Lourenço deixou 
Portugal em 1954 para ensinar língua e literatura portuguesas em várias universidades estrangeiras, antes de escolher 
instalar-se em Vence, no sul de França, perto da Universidade de Nice, onde foi professor até se ter reformado em 1988. 
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 Seja qual for a designação por que optemos, o facto é que Eduardo Lourenço é 

saudado no nosso país – e fora dele – como o intelectual que mais bem encarna e reflecte a 

consciência e a cultura portuguesas, do que é prova a famosa «psicanálise mítica do 

destino português».   

 Este «beirão na Provença», profundo conhecedor – se não mesmo criador – do 

«labirinto da saudade»19, procedeu então sempre como se nunca tivesse abandonado o solo 

pátrio – ao qual diz estar sempre de regresso – revelando uma constante e extrema 

disponibilidade intelectual para «pensar o impensado», para «olhar para tudo como se o 

visse pela primeira vez, com distanciamento mas com paixão»20. 

 Eduardo Prado Coelho chamou-lhe «aquele que agita o mar»21 e dele se diz 

também que, sozinho, é uma espécie de coro que comenta, à distância, a acção da vida 

política e cultural do Portugal contemporâneo, pois, de facto, nada do que é português lhe é 

estranho – da literatura à política, da cultura à gastronomia, do futebol à música popular.  

  E são até muitos os que defendem que este “exílio” de mais de meio século lhe tem 

sido intelectualmente fecundo, de tal forma que o escritor Almeida Faria já o definiu como 

«o super-português estrangeirado»22 e Arnaldo Saraiva, o considera «a mais aguda e 

esclarecida consciência da consciência e da inconsciência portuguesas»23. 

Por seu turno, para Vergílio Ferreira, seu amigo desde os tempos de Coimbra, 

Eduardo Lourenço é um intelectual da máxima craveira, que baseia a sua constante 

reflexão sobre a cultura portuguesa na atenção ao efémero, acrescentando que a relação de 

Lourenço com a cultura portuguesa «tem a mediação sensível do exílio (...), um exílio que 

não tem de se exprimir pela “saudade”, e isto pela razão imediata de que ele não saiu bem 

de cá»24.  

                                                           
19 Título de um notável livro dedicado ao estudo da «psicanálise mítica do destino português» e que 
catapultou o autor para a actual situação, rara em Portugal, do intelectual mediático. 
20 Cf. Maria Manuel Batista no documentário «Eduardo Lourenço - uma poética do pensamento» produzido 
pela Universidade Aberta em Janeiro de 2006. 
21 E. Prado Coelho, O Cálculo das Sombras, Porto, Edições Asa, 1997, p.121 
22 Cf. Almeida Faria, «O super-português estrangeirado», Prelo, número especial dedicado a Eduardo 
Lourenço, 1984, pp. 34-37.  
23 Arnaldo Saraiva, «Eduardo Sábio da nossa Baviera» (1986), Maria Manuel Baptista (coord.) Cartografia 
Imaginária de Eduardo Lourenço – dos Críticos, Maia, Ver o Verso, 2004, p. 86. 
24  Vergílio Ferreira, «Ser e Estar», Prelo, número especial dedicado a Eduardo Lourenço, 1984, p.21. 
De Eduardo Lourenço e da sua preocupação constante em reflectir sobre a cultura portuguesa e sobre o lugar 
de Portugal no mundo escreveu ainda Vergílio Ferreira: «Ninguém como ele vive atento ao que em cultura 
entre nós vai acontecendo», acrescentando que «(...) a fixação emotiva no País é a grande responsável disso. 
Mas é-o também a sua inesgotável capacidade de dádiva». Ibidem. Note-se também a curiosidade de verificar 
que Eduardo Lourenço privilegia a leitura do que há de mais efémero - os jornais e as revistas, que lê às 
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 Mas sendo, como defendeu Mário Braga no referido número especial da revista 

Prelo, «(...) desde cedo mais homem de pensamento25 que de versos e de histórias (...)»26  

– que também escreveu – ao longo destes mais de 60 anos de labor ensaístico, Eduardo 

Lourenço não se limitou a este profundo interesse pela vida cultural de Portugal, 

indiscutivelmente o seu objecto de análise privilegiado. 

 Crítico por essência e naturalmente vocacionado para o pensamento livre, mas, 

sobretudo, dono de um olhar “heterodoxo”, apaixonado, capaz de ir ao fundo das questões 

e de as ver, como só ele, com os «seus olhos de mosca, com seiscentas faces»27, Eduardo 

Lourenço elegeu, desde cedo, a liberdade como dama a defender e a reflexão, o espírito 

crítico e a ideia autónoma como actividades constantes. Por isso, encontramo-lo sempre 

reflectindo, livre e criticamente, sobre cinema, pintura, televisão (a que chama, entre outras 

coisas, «(...) a máquina de matar a dimensão temporal da vida (...)»28), literatura, música, 

política francesa, europeia, dos Estados Unidos e do mundo. 

 Por outro lado, a inteligência subtil dos seus textos, capaz de elevar o exercício da 

crítica literária ao nível da criação29, a sua compreensão íntima do mistério tão português 

da saudade, oferecida em O Labirinto da Saudade de 1987 e a sua magistral interpretação 

                                                                                                                                                                                
dezenas diariamente, e tem especial gosto em publicar os seus textos nos media portugueses: Público, 
Visão... 
25 Em entrevista dada a Inês Pedrosa para J.L. Jornal de Letras - Artes e Ideias, de 6/12/1986, Eduardo 
Lourenço diz que nasceu com «este defeito da lucidez». Inês Pedrosa, «Eduardo Lourenço no labirinto da 
identidade», Anos Luz- Trinta Conversas para Celebrar o 25 de Abril, Lisboa, Dom Quixote, 2004, pp. 86-
87. 
26 Mário Braga, «Verdes Anos», Prelo, Número Especial dedicado a Eduardo Lourenço, Maio de 2004, p. 
103. 
27 O. Teotónio de Almeida, no documentário «Eduardo Lourenço - uma poética do pensamento», produzido 
pela Universidade Aberta no início de 2006.  
28 Eduardo Lourenço, «As Duas Torres», Visão, 7 de Setembro de 2006, p.68. 
29 Não foi sem alguma controvérsia que Eduardo Lourenço recebeu, em Portugal, o Prémio Camões da 
Literatura em 1996, levantando, mais uma vez, a questão da dupla condição do ensaísmo literário, como vem 
salientando, Carlos Reis, para quem na obra lourenciana está também o escritor. Cf. Carlos Reis, «A Poética 
do Ensaio», J.L. – Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº667, 1996, 8 de Maio, pp. 5-8 e «O Ensaísmo como 
Revelação do Escritor», J.L. – Jornal de Letras, Artes e Ideias, 14 de Maio de 2003, pp.8-9. 
  A este propósito citamos aqui um texto de Mia Couto, porque o consideramos feito das mais simples, belas 
e justas palavras que encontrámos sobre a escrita de Eduardo Lourenço: «Eduardo Lourenço é a confirmação 
de que o ensaio pode ser um género literário. E que a argúcia da análise não dispensa a elegância da 
expressão. Leio os seus textos com o mesmo prazer de quem lê um romance. Porque o pensar, com os seus 
percursos labirínticos e contraditórios, surge em Lourenço como algo que se vê e que se toca. Como um jogo 
de sedução que conduz à descoberta não de uma verdade mas de diferentes possibilidades de verdade. 
   Ele pode elaborar com o mesmo brilho sobre as nações como sobre a melancolia, sobre a guerra como 
sobre a saudade. 
   Eduardo Lourenço escreve sobre poesia com o mesmo à vontade com que elabora sobre geopolítica, 
entregando a um assunto árido e pesado que é a política a leveza e o encanto do pensamento poético. O que a 
sua escrita nos confirma: que nenhum assunto é pequeno e em cada minúcia se espelha a complexidade do 
Universo». Metamorfoses 4, 2003, p.94. 
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da obra de Pessoa, só por si, dão-nos bem a essência da sua lusitanidade e justificariam 

com certeza a nossa atenção enquanto objecto de estudo.  

 De facto, o autor de Tempo e Poesia parece juntar sempre um ângulo novo ao que 

julgávamos conhecer em definitivo e é internacionalmente reconhecido e premiado como 

autor de obra de vulto de que destacamos mais alguns títulos: Fernando Rei da nossa 

Baviera, Pessoa Revisitado, O Fascismo nunca existiu, O Canto do Signo.... que têm 

permitido análises em torno de questões como: Eduardo Lourenço e o ensaísmo trágico, 

Eduardo Lourenço e a crítica literária, Eduardo Lourenço e a intervenção cívica, visões 

lourencianas da cultura portuguesa, a questão do tempo (eterna!) em Eduardo Lourenço...  

 Mas, no quadro do nosso pequeno trabalho, sendo bem outro e simples o objectivo 

– dar conta de alguns aspectos da reflexão de Eduardo Lourenço sobre a problemática 

europeia e, sobretudo, do lugar da França nesse processo, com o que ela terá de 

impulsionador e/ou de atávico para a construção dessa mesma Europa – importa antes 

pensar que o autor de O Esplendor do Caos é talvez o maior europeísta português, com 

relevância europeia e mundial, largamente premiado como pensador, ensaísta e «filósofo 

da cultura»30 e, também nas palavras de Maria Manuel Baptista «(...) figura da mais 

rigorosa contemporaneidade europeia e ocidental, [sendo-o] de forma incontornável, como 

português»31.  

 

                                                           
30 Designação proposta por Maria Manuel Batista, em Eduardo Lourenço- a paixão de compreender, Porto, 
Edições Asa, 2003.  
31 Idem, p. 27. 
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«Quem faz ensaios embarca numa aventura em pleno mar alto ; depois de muita tormenta 

sobre as ondas, lança ferro aqui, mas para logo desaparelhar no dia imediato e seguir novo 

rumo. Até quando e até onde? Até...sempre, ou até...nunca; até ao infinito!» 

Sílvio Lima, 1964 

 

 

 «Escreve-se para deixar um traço. Escreve-se por pensar que esse traço pode 

despertar no outro qualquer emoção, qualquer perplexidade, qualquer repulsa». 

 Eduardo Lourenço, 2004 
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2. Eduardo Lourenço e Montaigne – o ensaio ou «ilhas em busca de um 

arquipélago» 

 
 
 Mário Mesquita atribuiu um dia a Eduardo Lourenço o «papel de desarrumador 

geral das ideias feitas do Reino»32. Trata-se de uma designação original – parece-nos 

convir na perfeição ao «pensador de um país que nele se reconhece»33 – que nos impele a 

citar palavras de E. Lourenço, ele próprio, sobre «(...) o exercício de uma liberdade de 

espírito de um género tão devastadoramente desestabilizador, na sua celebrada 

”nonchalance”(...)»34. 

 Referia-se o nosso autor não a si, obviamente, mas ao génio de Montaigne, “pai” 

dessa tipologia textual por si considerada lugar “trágico” de pensamento e meditação de 

um destino pessoal – o seu – num processo que, no caso particular de Eduardo Lourenço, 

«(...) é, na verdade, um ensaio, uma demanda, uma experimentação de sentidos, um desvio 

do pensamento convencional, uma heterodoxia»35.  

 Recordemos, nesta circunstância, o que em 1987 escreveu o nosso ensaísta sobre a 

sua relação com a escrita, num pequeno ensaio-prefácio incluído numa reedição conjunta 

de Heterodoxia – o seu primeiro livro inicialmente publicado em dois volumes, na 

passagem entre as duas metades do século XX. Aí se refere ao ensaio, com as seguintes 

palavras:  

 
 (...) uma leitura da aventura humana de que cedo descobrimos que ninguém possui a 
chave. Em todo o caso, aquela que nos está destinada. A vida inteira não basta para a 
fabricar. Podemos guardar este segredo connosco ou publicá-lo. Ninguém no-lo exige 
e cada um de nós sabe-o no momento em que cede à tentação de “se escrever”. A 
glosa interminável desta decisão consciente da sua própria imunidade, lugar da 
interpelação pura, sem resposta à vista, manifesta em letra de forma, é o que se 
costuma chamar, desde Montaigne, “ensaio”. É a forma escrita do discurso virtual de 
uma existência que renuncia às certezas, mas não à exigência de claridade que nelas, 

                                                           
32 Mário Mesquita, «História breve de uma entrevista reencontrada», in Eduardo Lourenço. Cultura e 
Política na Época Marcelista, Lisboa, Ed.Cosmos, 1996, p.11. 
33 Hélder Macedo in «Em louvor de Lourenço», AAVV, Metamorfoses 4, Lisboa, Editorial Caminho e 
Cátedra Jorge de Sena, 2003, p.88.  
34 Eduardo Lourenço, «Montaigne como Lugar Vazio da Nossa Cultura» (1993/3), Arquivos do Centro 
Cultural Português de Paris (F.C. Gulbenkian) - Volume de Homenagem a Maria de Lourdes Belchior, 
Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, (Comunicação apresentada no ciclo «Montaigne ou o Lugar do 
Vazio», no Instituto Franco-Português, em 1993), p. 281. 
35 Gastão Cruz, in «Em louvor de Lourenço», AAVV, Metamorfoses 4, Lisboa, Editorial Caminho e Cátedra 
Jorge de Sena, 2003, p.88. 
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em permanência, se configura. Em boa verdade, não há ensaísmo feliz. Na sua 
essência é uma escrita do desastre, pessoal ou transpessoal36. 
 
 

 Sem nos alongarmos aqui sobre a especificidade do género ensaístico, devemos, 

mesmo assim, referir-nos à ligação umbilical entre o pensamento lourenciano e o ensaio, 

duplamente marcado, como sabemos, pela reflexão filosófica e pela literariedade.  

 Fácil se torna, então, fazer uma primeira aproximação entre a “Sabedoria” e o 

discurso de Eduardo Lourenço e do autor dos Ensaios ou, dito de outro modo, para além do 

“vício” incessante de pensar, de “pesar”, une os dois autores essa «forma sumamente livre 

e plástica que é o ensaio», como lhe chamou Maria Manuel Baptista37.  

 Sobre Eduardo Lourenço é costume ouvir-se que, como Fernando Pessoa, “não 

evolui, viaja” no/pelo pensamento38. Do mesmo modo, no célebre Ensaio sobre a essência 

do ensaio, Sílvio Lima apresenta-nos Montaigne como um viajante em sentido clássico – o 

oposto do turista moderno e aburguesado que se limita a dar voltas em torno dos objectos e 

dos lugares. Dos Ensaios diz que são uma escrita, não de respostas de quem julga saber (à 

maneira dos tratados), mas de percursos, de indagações, de “viagens”, de “peregrinações” 

reflexivas.  

 Neste texto de referência, Sílvio Lima considera, assim, a obra maior de Montaigne 

como um percurso vivencial do eu, caldeando «o saber de experiências feito» com o 

«comércio dos livros», à maneira humanista39, que hoje, sabemos ser necessariamente 

fragmentado, porque fragmentado é o eu, ele próprio. 

 Mas voltemos ao texto «Montaigne como Lugar Vazio da Nossa Cultura», em que 

Eduardo Lourenço nos mostra como, no caso português, em seu entender, «(...) falhámos 

Montaigne»40. Na circunstância, o autor não só defendeu o contributo fundamental do 

pensamento de Montaigne para a cultura moderna ocidental, como, sobretudo, se referiu ao 

                                                           
36 Eduardo Lourenço, «Escrita e Morte», (1987/10/23), Heterodoxia I e II, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987, p. 
XII. 
37 Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço, a paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p.83. 
38 Cf., entre outos, José Gil, «O ensaísmo trágico», Fernando Catroga; José Gil, O Ensaísmo trágico de 
Eduardo Lourenço, Lisboa, Relógio de Água, 1996, pp.7-8. 
39 Cf. Sílvio Lima, Ensaio sobre a essência do ensaio, Coimbra, Arménio Amado, Editor, Sucessor, 1964, 
pp. 60-63. 
40 Eduardo Lourenço, «Montaigne como Lugar Vazio da Nossa Cultura» (1993/3), Arquivos do Centro 
Cultural Português de Paris (F.C. Gulbenkian) - Volume de Homenagem a Maria de Lourdes Belchior, 
Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, (Comunicação apresentada no ciclo «Montaigne ou o Lugar do 
Vazio», no Instituto Franco-Português, em 1993), p. 275. 
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lugar vazio que, do seu ponto de vista, desde o século XVI, é o do homem e do espírito dos 

Ensaios na cultura portuguesa. 

  Não sendo também, neste contexto, nossa intenção fazer uma análise detalhada do 

texto em causa, importa, no entanto, salientar que nele fica claramente expressa a ideia 

lourenciana de um Montaigne também ele “heterodoxo”.  

 De facto, sobre a dificuldade em prender o pensamento de Montaigne aos 

paradigmas do tempo, aí escreveu o nosso ensaísta:  

 

 Das três esferas da universalidade garantes de uma racionalidade discursiva, no 
quadro cultural da época, a da religião, da filosofia e da ciência, nenhuma representa 
aos olhos de Montaigne um horizonte onde se imponha inscrever essa outra verdade 
sem objectividade a que a escrita e a pintura de si mesmo conferem, não o selo de uma 
evidência de outro género – psicológico ou antropológico – mas a evidência de uma 
radical incapacidade de atingir em tudo o que concerne o homem, qualquer espécie de 
certeza41. 
 
 

  

 Por outro lado, noutro passo do mesmo texto, dos Ensaios afirma Eduardo 

Lourenço: «(...) a obra-Proteu do séc. XVI, aquela que des-territorializou todos os 

discursos em circulação na época como quem se diverte, unicamente para inventar a sua 

própria figura proclamando que “la plus grande chose du monde est de savoir être à soi”, 

será um dos teatros escritos onde se jogará a imagem e o sentido da cultura europeia»42. 

  Parece-nos, então, evidente que, para Eduardo Lourenço, os Ensaios de Montaigne 

fizeram do seu autor um francês universal, de que a França legitimamente se orgulha, para 

sempre pertença do património europeu e de toda a humanidade. Inscrito no limiar de um 

tempo de dúvida, escritor do seu tempo particular – o dos violentos conflitos de religião do 

século XVI, já eles reveladores de um estado de crise profunda – com a sua obra maior 

Montaigne fará a primeira ruptura entre a tradição e o espírito moderno. 

  Não seremos com certeza capazes, nesta circunstância, de mostrar como as mais de 

mil páginas dos Ensaios de Montaigne não só reflectem um determinado tempo histórico e 

civilizacional, mas, sobretudo, constituem um dos “momentos” marcantes das relações 

entre o Homem, o Mundo e Deus. Insistiremos antes no carácter profundamente inovador 

                                                           
41 Ibid. p. 279. 
42 Ibid. p. 281. 
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do seu autor a vários níveis, entre os quais destacamos o tratamento da problemática do 

conhecimento e/ou da representação do eu. 

  Para tal lembramos, por exemplo, as palavras de Boaventura de Sousa Santos, que 

vê em Montaigne um raro criador cultural e talvez o primeiro “construtor” de uma 

amplitude concreta para a subjectividade, numa espécie de escavação arqueológica do eu43. 

Ainda segundo este sociólogo de Coimbra, a importância de Montaigne «reside em ter 

desenvolvido um dispositivo intelectual que combinava a inteligibilidade mais concreta – a 

dele próprio enquanto ser humano – com a problematização mais ampla do sentido da vida 

e da sociedade»44. 

  Assinale-se também que, numa Europa e numa França divididas, Montaigne não 

procurou nem as honras dos poetas da corte, nem a glória eterna dos grandes escritores 

inspirados, nem se empenhou em nenhum combate político ou religioso. Parece, antes, ter-

se tornado escritor para seguir o precipício do seu espírito e as experiências da vida 

quotidiana.  

  Foi, então, um homem do seu tempo que, pela sua obra, é também um homem do 

nosso tempo. E o tempo europeu de Montaigne, de Camões, de Shakespeare, de Cervantes, 

foi, como é o nosso, entre dois tempos, um tempo de contradições, de mudanças, de 

incerteza, de novos desafios45. Ora, a relação “trágica” do indivíduo com o Tempo é 

comprovadamente uma temática central e eterna da reflexão lourenciana. Assim, não se 

estranha que Montaigne seja uma das influências que Eduardo Lourenço repetidamente 

assumiu como importantes na sua actividade de reflexão e escrita, reconhecendo-se mesmo 

como seu herdeiro na tradição desse género literário que “hesita” entre a reflexão filosófica 

e o fingimento, entre a verdade e a ficção.  

                                                           
43 Cf. Boaventura de Sousa Santos, «O Norte, o Sul e a Utopia», p. 288, in Pela Mão de Alice - o Social e o 
Político na Pós-Modernidade, Porto, Edições Afrontamento, 1994, 243- 299. 
44 Ibidem. 
45 A propósito veja-se a curiosa análise dos dois Tempos que, nas primeiras décadas do século XX, Sílvio 
Lima fez, também num texto sobre Montaigne: «Vivemos numa época de exaltado confusionismo 
ideológico. Há quem compare o nosso século a uma nova Renascença e há até quem aguarde, como 
Berdiaeff, a aurora de uma nova Idade Média. Vagueia no ar, como no século XVI, a poalha de muitas coisas 
já destruídas e os ventos que sopram trazem nas suas asas o pólen das ideias novas. Não nos assustemos com 
esta efervescência de ideias. Tomemos como o nosso querido Senhor de Montaigne, uma postura 
humanística, crítica e experimental; isto é, perante o confusionismo dos dados e das incógnitas, saibamos 
erguer bem alto o método, à luz clara deste fazer... Ensaios». Sílvio Lima, «Montaigne, professor de espírito 
crítico» (1933), Obras Completas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, vol. I, p. 543 (discurso 
proferido na sessão solene realizada sob os auspícios da Universidade de Coimbra em 5 de Dezembro de 
1933).  
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  Além disso, o espaço cultural francês foi, como sabemos, a matriz da formação 

académica coimbrã de Eduardo Lourenço, muito marcada ainda, é certo, por um 

pensamento e um discurso racionalistas na linha de António Sérgio46, que fazia com que, 

na Europa, o espírito de modernidade se identificasse com a França. 

 Pretendemos, portanto, comprovar que, se vem de longe o fascínio de Eduardo 

Lourenço pela França e pelos grandes vultos da cultura francesa47, é indubitável a sua 

admiração pelo carácter subversivo da escrita do mestre francês e pelo seu eterno “olhar de 

criança” face ao mundo. 

 Para tal, poderíamos, mais uma vez, socorrer-nos das palavras de Maria Manuel 

Baptista, referindo que, na verdade, já no preâmbulo ao famoso inquérito à 

“intelectualidade portuguesa” publicado nas páginas da revista Bicórnio,48 nos anos 50, 

Eduardo Lourenço manifestava a sua admiração pela elasticidade e equilíbrio cultural da 

França, que lhe permitia uma «(...) tranquila aceitação e assimilação dos valores culturais 

alheios»49, e considerava Montaigne o símbolo, por excelência, da cultura francesa, o que 

não deixou de ser polémico entre a intelligentzia portuguesa da época50. 

 Ora, bem mais recentemente, sobre Montaigne escreveu Eduardo Lourenço um 

admirável texto – «Montaigne ou la vie écrite»51 – justamente considerado um dos mais 

                                                           
46 O tempo e o espaço da formação inicial de Eduardo Lourenço -  anos 40, Coimbra – deixar-nos-iam supor  
uma maior aproximação ao ensaísmo de António Sérgio, alinhado ainda  pelo eufórico  “espírito das luzes” 
francês, racionalista e, por isso, sem lugar para a subjectividade e até mais consentâneo com as “ortodoxias” 
da época. De facto, o trabalho crítico de António Sérgio que o levou, por exemplo, a fazer uma leitura 
racionalista da cultura portuguesa, era presença incontornável nas elites intelectuais portuguesas e assim se 
manteve durante a primeira metade do século XX. Mas, heterodoxo, Eduardo Lourenço optou pelo eu pessoal 
de matriz cristã e existencialista, cujo fundo mais remoto estará então no magistério (assumido) de 
Montaigne. Cf. Fernando Catroga, «A Inquietação da Heterodoxia», (1995/9), p.31, O Ensaísmo Trágico de 
Eduardo Lourenço, José Gil e Fernando Catroga, Lisboa, Relógio D’Água, 1996, (texto proferido no âmbito 
da homenagem a Eduardo Lourenço, Guarda, Setembro de 1995). 
47 De facto, poderemos dizer sem receio que, directa ou indirectamente, a especificidade da França estará 
plasmada na maior parte dos variadíssimos textos de temática europeia que Eduardo Lourenço vem 
escrevendo desde o final dos anos 40, como vimos. Maria Manuel Baptista, em Eduardo Lourenço - a paixão 
de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p.228, refere-se às «cerca de nove dezenas de ensaios dedicados à 
questão da Europa», mas acreditamos que esse número terá  hoje  ultrapassado em muito a centena. 
48 Ao tempo, a revista era dirigida por José-Augusto França, mas este inquérito foi, de facto, promovido por 
Eduardo Lourenço. 
49 Eduardo Lourenço, «Como Vivem os Intelectuais Portugueses a sua Relação com a Cultura Passada em 
Portugal?», Bicórnio, nº2, 1952, Abril, p.43, citado por Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço, a paixão 
de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p. 41. 
50 Cf. Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço, a paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, 
pp.41-42. 
51 «Montaigne ou la vie écrite» terá sido escrito inicialmente em Português, surgindo no jornal Expresso de 
12 de Setembro de 1992, na véspera da passagem de quatro séculos sobre a morte de Montaigne, com o título 
«Montaigne ou a vida escrita». Aparece no mesmo ano numa 1ª edição colectiva, Montaigne, 1533-1592,com 
Pierre Botineau e Jean-Luc Chapin, publicada por L’Escampette em França.  
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pertinentes e luminosos alguma vez escritos sobre Montaigne e sobre a invenção da 

literatura. Nele, é como se a sabedoria de Eduardo Lourenço se juntasse à de Montaigne, 

numa admirável homenagem ao autor dos Ensaios, à sua escrita de (re)conhecimento como 

à sua voz de “desencanto”. 

 Assinale-se, entretanto, o facto de Eduardo Lourenço assumir que «Montaigne ou 

la vie écrite» é um dos ensaios cuja escrita maior prazer lhe deu. Mas, curiosamente, muito 

consciente da natureza aparentemente dispersiva (e até circunstancial) da sua obra, parece 

atribuir a criação deste notável e inovador estudo quase só aos sucessos imponderáveis do 

quotidiano de um intelectual sempre disponível, quando nos diz no seu característico tom 

coloquial:  

 

 Por acaso, pediram-me um ensaio sobre Montaigne. Disse com os meus botões: há 
bibliotecas inteiras sobre Montaigne, não vou escrever uma linha. E estive assim dois 
meses. Acabei por escrever e foi publicado. Então a gente percebe uma coisa: às vezes 
o olhar exterior é interessante, porque cada cultura, com as suas tradições, acaba 
sempre no círculo do mesmo. De maneira que quando vem um paisano de fora esse 
olhar pode ser interessante para os próprios franceses que não fizeram outra coisa que 
estar a olhar para o seu próprio Montaigne. Não é que eu diga nada de especial sobre 
Montaigne52.   

  

 A verdade é que se trata de uma soberba interpretação dos Ensaios escrita numa 

linguagem belíssima, plena de imagens caras a Eduardo Lourenço, relativas à história do 

Homem, em geral, e de Portugal, em particular. Assim, é interessante verificar – pela 

escolha do léxico, das metáforas e das imagens – que, mesmo falando de Montaigne, 

Eduardo Lourenço se mantém fiel à mitologia e à história portuguesas das grandes 

descobertas, mostrando-nos com evidência como, pela primeira vez, um homem se toma 

por sujeito exclusivo da sua crítica, da sua investigação e da sua criação. 

 De facto, em «Montaigne ou la vie écrite», Eduardo Lourenço captou, de forma 

única, a manifestação vibrante e literária do espírito do autor dos Ensaios que, insistindo na 

                                                           
52 Adelino Gomes e Carlos Câmara Leme, «Eduardo Lourenço - a vaca sagrada da cultura portuguesa», 
(entrevista), Público, (caderno de domingo, Pública, nº 364), de 25 de Maio de 2003, p.26. Sobre o mesmo 
assunto ver também Luís Miguel Queirós, «Retrato de um pensador errante», (entrevista), Público, (caderno 
de domingo Pública), de  13 de Maio de 2007, p. 44: «Foi-me proposto que escrevesse sobre Montaigne. 
Pareceu-me uma coisa delirante: o que é que um estrangeiro pode escrever sobre Montaigne, a respeito do 
qual há bibliotecas inteiras? Mas o comentário de uma pessoa amiga, francesa, que se espantou, a justo título, 
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necessidade de não perder de vista o indivíduo concreto e sem pretender inferir do seu 

próprio caso quaisquer regras universais ou atingir um sistema de verdades absolutas, nos 

leva, no entanto, a reflectir sobre a natureza humana em geral, a partir de um processo tão 

íntimo que, pelo tempo em que aconteceu, poderá ser considerado a primeira introspecção 

profana. 

 Ora, de entre os vários traços de modernidade monteniana, Eduardo Lourenço não 

deixa de mencionar a célebre «boa fé» de que Montaigne nos fala logo de entrada. 

Escrevendo «c’est ici un livre de bonne foi», Montaigne confronta-nos com a questão da 

sinceridade, tão recorrente na literatura do nosso tempo53, para logo depois nos deixar 

sentir a originalidade da “colagem” assumida do autor ao narrador numa obra aberta que 

nos convida a prosseguir o inquérito e o diálogo. 

 Depois, o que Eduardo Lourenço nos propõe é precisamente uma visão de como, 

pela escrita, num exercício de conversação imaginária, Montaigne, sendo «talvez o 

primeiro homem do Ocidente a não ter Musa»54, desafiará constantemente a Sabedoria 

para “pôr em ordem” os próprios pensamentos, dar-se a conhecer a si próprio e aos seus 

familiares, de quem se afastara, mas também a um outro narratário – todo um outro público 

consubstanciado na dedicatória «au lecteur», num «livro sem genealogia, de inumerável 

descendência»55.  

 Deste modo, Eduardo Lourenço explica-nos, por exemplo, que Montaigne, embora 

“fechado” na famosa «librairie» do seu castelo, sucessivamente (ou ao mesmo tempo?) a 

escrever, corrigir, enriquecer e completar o seu livro, qual navegador à descoberta de um 

novo continente, pela reflexão e pela escrita, vai embarcado «fazendo, através de si 

próprio, a primeira viagem consciente da Modernidade às suas fontes vivas»56. E, deste 

modo, o eu do prólogo dos Ensaios alarga-se ao colectivo, à condição humana, num 

balanço constante entre o carácter uno e plural do indivíduo que nos parece já um pouco a 

antecipação da inconstância e fragmentação barrocas. 

                                                                                                                                                                                
que eu encarasse seriamente essa hipótese, despertou o meu amor- próprio. Ainda hesitei um mês, até que um 
dia escrevi mesmo. E é um dos textos [«Montaigne ou la Vie Écrite»] que mais me satisfaz ter escrito».   
53 Pense-se, por exemplo, em Fernando Pessoa e em José Régio, tão da predilecção de Eduardo Lourenço. 
54 Eduardo Lourenço, «Montaigne ou la Vie Écrite», Eduardo Lourenço e Pierre Botineau, Montaigne, 1533-
1592, Paris, L’Escampette, 1992. p. 9.   
Embora, como vimos, Eduardo Lourenço tenha publicado também uma versão portuguesa deste texto, a 
verdade é que ela é mais reduzida e não nos parece tão rica de conteúdo imagético. Assim, optámos pela 
versão francesa e todas as citações referentes a este texto foram traduzidas por nós.  
55 Ibid. p.10.  
56 Ibidem.  
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 Mas, tendo Montaigne escolhido a singularidade57, tal não impede que os seus 

Ensaios sejam, para Eduardo Lourenço, uma forma de conhecimento de si, do mundo e dos 

outros, em concomitância, «(...) o lugar escrito, ou o diário de bordo, de uma aventura mais 

inaudita que a de Colombo. A descoberta do Homem como se fosse a América de si 

próprio. Do desconhecido na ordem geográfica teríamos abordado a um continente bem 

mais inacessível, nós mesmos»58. 

  E é então que nos Ensaios se dá um milagre. Montaigne busca, como vimos, a 

inteligibilidade do mais amplo e também mais complexo da vida colectiva. Fá-lo, de facto, 

desbravando o labirinto do mais profundo de si, sempre o mesmo e constantemente outro, 

mas sem narcisismo ou egotismo exacerbado: «o milagre de Montaigne é que ele fala de si 

sem se tomar por centro do mundo, como uma criança que aprisiona toda a luz do sol no 

seu pequeno espelho»59. Bem ao invés, acrescenta Eduardo Lourenço, «(...) este moderno 

anti-moderno que é Montaigne não releva do complexo de Narciso»60.  

 No mesmo sentido, já Michel Butor, no seu Essai sur les Essais, defendera não ser 

de todo correcto reduzir o valor da obra de Montaigne às suas confidências 

autobiográficas, porque «(...) se trataria de uma gritante injustiça e impedir-nos-ia 

completamente de compreender por que é que e como é que elas surgiram»61.  

  Parece-nos assim ser possível estabelecer mais uma estreita ligação entre o 

ensaísmo de Montaigne e o de E. Lourenço, devendo ser interpretadas nesta mesma linha, 

e não num mero registo autobiográfico e egotista, como frequentemente acontece62, as 

conhecidíssimas afirmações de Eduardo Lourenço que a seguir se reproduzem:  

 

 Na verdade eu falo de mim em todos os textos : tanto me faz que seja sobre política, 
literatura ou qualquer outra coisa. Nós falamos sempre de nós nos textos, mas nuns 
mais do que noutros. Tenho consciência de que tudo me é pretexto para não falar de 
mim. Ou seja: para falar incessantemente de mim. É por isso que a minha escrita é 
lírica e passional63.  

                                                           
57 Não esqueçamos que foi Montaigne, ele próprio, que escreveu: «Je ne dis les autres, sinon pour d’autant plus me dire». 
«Só falo dos outros, para através deles falar de mim» (nossa tradução). Michel de Montaigne, Essais I, Livre Premier,  
Paris, Gallimard, 1965, p. 222. 
58 Eduardo Lourenço, «Montaigne ou la Vie Écrite», Eduardo Lourenço e Pierre Botineau, Montaigne, 1533-1592, Paris, 
L’Escampette, 1992, p. 10.  
59 Ibid. p.12.  
60 Ibid. p.14.   
61 No original, «(...) [ce] serait une bien criante injustice, et nous empêcherait absolument de comprendre pourquoi et 
comment celles-ci sont venues». A tradução é nossa. Michel Butor, Essai sur les Essais, Paris, Éditions Gallimard, 1988, 
p.20 (1ª edição :1968).  
62 Cf. Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço - a paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p. 101.   
63 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço no labirinto da identidade» (6/12/1986), (entrevista), Inês Pedrosa, 
Anos Luz – trinta conversas para celebrar o 25 de Abril, Lisboa, Dom Quixote, 2004, p.103; entrevista 
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 É nesta tentativa de busca da identidade, nesta intersecção de um projecto ético e de 

um projecto estético, profundamente inovador, que Eduardo Lourenço encontra também 

justificação para a colecção de glosas, a profusão de notas de leitura, de exemplos e 

citações, de passagens assimiláveis a memórias, crónicas, etc. confundidas muitas vezes 

com excessiva erudição ou pedantaria humanista. 

 Pelo contrário, na visão lourenciana, e porque «o campo de Montaigne é o da 

Humanidade»64, o livro é igualmente o lugar de onde ele se “abre” para a realidade e para a 

alteridade, tornando-se «(...) talvez o primeiro leitor [dos textos dos outros] aquele que lê 

como lê uma criança, pelo prazer, para nada mais»65. 

 Desta forma, mostra-nos Eduardo Lourenço como o ensaísmo inaugural de 

Montaigne é já a literatura inscrita no campo do “princípio do prazer”. Citando Nietzsche – 

«porque este homem escreveu, pode-se dizer que aumentou a alegria de viver na terra»66 – 

Eduardo Lourenço fala-nos de um Montaigne sério, mas sorridente, que «não deixa nunca 

de nos dizer até que ponto tem em si uma disposição natural, não apenas para se acomodar 

ao mundo tal como ele é, mas também para o sentir, sem cessar, como uma fonte de 

felicidade sem igual»67.  

 Tal como pressentíramos desde o título deste texto lourenciano, o pensamento de 

Montaigne, mais do que um sistema filosófico, surge-nos como a «vida escrita» de um 

homem verdadeiro que, se não atingiu a Sabedoria, pelo menos, compreendeu onde é que 

não valia a pena procurá-la, que não triunfou sobre a morte, mas descobriu que não servia 

de nada obstinar-se contra ela, até porque, diz Eduardo Lourenço, «é a marcha que cria o 

caminho»68.  

 Eduardo Lourenço dá-nos, com palavras, a imagem de um Montaigne que, num 

tempo de agitação tumultuosa, consegue subtrair-se aos efeitos devastadores da dúvida 

pela comunhão humanista entre a Razão e a Natureza, defendendo sempre o lazer, a 

                                                                                                                                                                                
também publicada no J.L. Jornal de Letras - Artes e Ideias, nº 231, de 6/12/1986, com o título «Tudo Me É 
Pretexto Para falar de Mim», pp. 2-6, (entrevista conduzida por Inês Pedrosa, integrada no dossier «Eduardo 
Lourenço Revisitado»).  
64 Eduardo Lourenço, «Montaigne ou la Vie Écrite», Eduardo Lourenço e Pierre Botineau, Montaigne, 1533-
1592, Paris, L’Escampette, 1992, p.18. 
65 Ibid. p.17. 
66 Ibid. p.38. No original: «Qu’un tel homme ait écrit, vraiment la joie de vivre sur la terre en a été 
augmentée». 
67 Ibid. p.26. 
68 Ibid. p.22. 
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felicidade e a liberdade do Homem.“Sábio”, então, porque detentor, não de verdades 

absolutas, mas de um optimismo prudente, de uma “arte de viver” com esplendor sereno e 

sem sombra de estatuto divino.  

 Em síntese, para Eduardo Lourenço, o Montaigne que conhecemos folheando as 

páginas dos Ensaios, ora céptico, ora estóico, mas sempre tolerante, partilha connosco a 

«“nonchalance” libertadora de um pensamento que percorre o seu caminho como se tivesse 

acabado de nascer»69.  

 Não podemos deixar de associar estas palavras finais de «Montaigne ou a Vida 

Escrita» à metáfora do ensaísta visto «como uma criança que brinca no adro da Cultura. 

Sem dúvida para evitar que os seus servidores o tomem por Deus. E pior ainda, que eles 

mesmos se tomem por Deus»70. Metáfora esta que recorrentemente Eduardo Lourenço 

identifica com o ensaísmo em geral e com os Ensaios em particular. 

 Trata-se, pensamos nós, da mesma “criança” de olhar novo e “pueril” que Eduardo 

Lourenço tem em mente, quando escreve que a famosa démarche ondulante de Montaigne, 

«o seu papel, ou antes o seu prazer, é o de des-construir, examinando como se fosse a 

primeira vez, o que lhe surge como verdade ou como erro, como verosímil ou inverosímil 

(...)»71, mergulhado numa espécie de «música cintilante de opiniões que se contradizem ou 

não chegam nunca a estar de acordo, um barulho de fundo, terrivelmente estranho e 

temível, a que ele não consegue dar um nome, porque esse murmúrio sem matéria lhe 

escapa (nos escapa), no momento exacto em que é nomeado»72. 

 Eduardo Lourenço descobre, portanto, nos Ensaios uma outra temática da sua 

particular preferência – as relações entre a Linguagem, o Ser, o Tempo – a que se refere 

continuando: «com efeito, apesar da imagem que dele nós fazemos, apesar do nome que, 

em desespero de causa, se atribui a este nada em que tudo mergulha, nós não conhecemos 

o Tempo senão pelo vazio que ele instala no interior da nossa vida, pelo facto de sermos 

incapazes de iluminar os nossos pensamentos com uma luz unificada onde a realidade e a 

verdade das coisas possam ser apreendidas»73. 

                                                           
69 Ibid. p.39. 
70 Eduardo Lourenço, «No Adro do Templo» (1996/6/10), JL-Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 670, 1996, 
19 de Junho, p.4, citado por Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço, a paixão de compreender, Porto, 
Edições Asa, 2003, p. 103. 
71 Eduardo Lourenço, «Montaigne ou la Vie Écrite», Eduardo Lourenço e Pierre Botineau, Montaigne, 1533-
1592, Paris, L’Escampette, 1992, p.22. 
72 Ibid. p.23. 
73 Ibidem. 
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  Deste modo, Eduardo Lourenço demonstra-nos, mais uma vez, a modernidade dos 

Ensaios, defendendo também em «Montaigne ou a vida escrita» que esta obra maior de 

Montaigne constitui: 

 

 (...) a primeira fenomenologia espontânea do Homem como Tempo. De um só gesto, 
Montaigne desvia a escrita da sua utilização universal como meio de comunicação 
intermutável, ou de duplo espiritual da nossa fala significante. Assim, ele converte-a 
em invenção de uma nova escrita, sem objecto, pois o objecto que lhe reserva – a 
pintura de si – uma vez esgotada a poética da semelhança que a justifica, não pode ser 
alcançado. Em suma, Montaigne inventou a “literatura” no seu sentido próprio, e, no 
mesmo movimento, esse exercício sem verdadeira matéria que nós chamamos a 
crítica. (...) O verdadeiro tema dos Ensaios não é senão o acto, entre todos 
injustificável e misterioso, de escrever, o mais intransitivo e fantomático dos nossos 
actos74. 
  

  À boa maneira lourenciana, temos assim que nos/dos Ensaios nascem, ao mesmo 

tempo, a “literatura” e a atitude crítica em íntima conexão com a temática do Tempo. Dito 

de outro modo, «deste diálogo subterrâneo com a sua própria obscuridade»,75 marcado por 

um presente que foge sempre, Montaigne fará nascer o ensaio como o espaço e o tempo da 

vida e da escrita (instantânea, porque condenada a ser sempre uma escrita do instante 

anterior), ou antes, da fissura que constantemente se instala entre ambas: a literatura.   

   Os Ensaios vistos por Eduardo Lourenço são, portanto, pessoalidade, eticidade, 

estética. Em movimento duplo, pela escrita, resultam de/e fecundam uma vida. Constituem 

a “aventura literária” do reverso de um D. Quixote que, «nascido no Livro, (...) é Livro, 

fechado aos outros e a si próprio. E apenas a decisão de se abrir, de o abrir, o mais 

publicamente possível, o tornará real, ou seja, incompreensivelmente feliz e imortal, não 

no plano da glória literária, mas em si próprio»76. 

   Mas, o Montaigne de Eduardo Lourenço é ainda, e sobretudo, aquele que «lê e 

descobre o Livro como livro, por outras palavras, como jogo e como ficção»77, instaurando 

já, de certa forma, novas relações sujeito/objecto, em clara antecipação de muitos séculos 

do que hoje é proposto pelos novos paradigmas científicos e literários.  

 Então, e seguindo, mais uma vez, de perto as palavras de Maria Manuel Baptista, 

diremos que «Montaigne ou a vida escrita» “respira” a proximidade entre o ensaísmo dos 

                                                           
74 Ibid. 28-30. 
75 Eduardo Lourenço, «Montaigne ou la Vie Écrite», Eduardo Lourenço e Pierre Botineau, Montaigne, 1533-
1592, Paris, L’Escampette, 1992, p.10. 
76 Ibid. p.30. 
77 Ibid p.31.  
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dois «ensaístas- criadores»78, já que nele se mostra a que ponto Montaigne compreendeu, 

como Lourenço ele próprio, que «(...) nenhuma realidade é mais ficcional do que a nossa 

própria realidade» e que um livro cuja escrita decorre deste pressuposto, «(...) como é o 

caso dos Ensaios –[é], sobre o modo de antificção deliberada, o mais ficcional dos 

livros»79. 

 Por isso, Eduardo Lourenço acredita que a questão relativa à determinação do 

género de pensamento e de discurso de Montaigne é irrelevante, porque «quando se olha a 

vida sem medo, mas também sem ilusões, como o faz Montaigne, importa pouco saber de 

que estatuto releva o seu género de pensamento, desafio perpétuo face à Sabedoria (...)» ou 

«alegria de ser muito simplesmente»80.  

 Por último, e no que concerne ainda a esta questão – a de um pensamento de aguda 

sensibilidade, mas ondulante e complexo e, por isso, de difícil “catalogação” e das suas 

relações de causa e/ou consequência com a respectiva escrita – no caso de Eduardo 

Lourenço, é, de novo, Maria Manuel Baptista que a esclarece, de forma que nos parece 

irrefutável, referindo-se ao «(...) labiríntico exercício de um sujeito que progride na 

descontinuidade fragmentada e sem solução de continuidade, situação que, do ponto de 

vista ontológico e existencial não pode deixar de ser trágica» e mostrando como «...só o 

ensaio, fragmentos de um pensamento que nunca poderia respirar nos limites do sistema, 

lhe conviria como expressão múltipla e fragmentada de um tal “sujeito”»81.  

 Ora, a propósito da possível frustração deste ensaísta “viajante”, náufrago em 

potência, a quem a vertente criadora da literatura parece eternamente escapar, mas sempre 

salvo pela próprio acto de escrever, disse Eduardo Lourenço numa entrevista, retomando a 

sua célebre formulação sobre a “ infelicidade” do ensaísta, que «talvez o único ensaísmo 

feliz tenha sido o primeiro, o de Montaigne, que assume frontalmente a subjectividade com 

tudo o que ela tem de positivo, fazendo do indivíduo o próprio centro do mundo, e ao 

mesmo tempo pondo-o em causa»82.  

                                                           
78Cf. Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço, a paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p. 99.  
79 Eduardo Lourenço, «Montaigne ou la Vie Écrite», Eduardo Lourenço e Pierre Botineau, Montaigne, 1533-
1592, Paris, L’Escampette, 1992, p.32. 
80 Ibid. p.38. 
81 Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço - a paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p.85. 
82 Eduardo Lourenço, «Um heterodoxo confessa-se», Vicente Jorge Silva e Francisco Belard, (entrevista 
realizada por), José Gil e Fernando Catroga, O Ensaísmo Trágico de Eduardo Lourenço, Lisboa, Relógio 
D’Água Editores, 1996, p. 53. Com o mesmo título, esta entrevista fora anteriormente publicada no jornal 
Expresso, em 16 de Janeiro de 1988.  
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 Assumida a frustração (trágica?) de quem se sentirá sempre no limbo da literatura, 

com a mesma serenidade, o autor aceita o carácter fragmentário e fragmentado da obra, 

acrescentando: «(...) não se podendo totalizar o nosso discurso em termos de verdade, (...) 

então a forma que lhe corresponde é a de aproximações sucessivas dessa verdade 

impossível, mas sempre no horizonte. Em cada ilha, em cada momento do meu discurso 

está sempre presente essa totalidade impossível»83 – o «arquipélago» de que lhe falava o 

interlocutor e que, com certeza, todos buscamos. 

                                                           
83 Ibid. p.55. 
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RETRATO DE RAPARIGA 

 

Muito hirta de pé no patamar do sono 

Contornando sem pressa a curva de uma artéria 

Por mais ocasional que fosse o nosso encontro 

dava-me a entender que estava à minha espera 

Com um livro na mão com um lenço ao pescoço 

uma expressão cansada a palidez inquieta 

de quem andasse ao vento ou trouxesse no rosto 

em vez de pó-de-arroz um pó de biblioteca 

 

surgia de repente onde sempre estivera 

em Zurique em Paris em Liège em Colónia 

Por único endereço uma carreira aérea 

Mas não sei se era louca ou apenas mitómana 

Onde quer que eu a visse uma coisa era certa 

Numa rua num bar num museu numa doca 

dava-me a entender que estava à minha espera 

dava-me a entender que se chamava Europa 

 

DAVID MOURÃO-FERREIRA, Obra Poética: 1948-1988 

 

 

 

«...esta terra a que os Gregos chamam, agora, “Europa”...»  

Heródoto 
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1. «Nós, europeus,»84 ou pequena história de uma “princesa” raptada 

 

 

 Europa. No princípio foi a lenda. A da deusa formosa que, vinda da longínqua 

Fenícia, desejara aproximar-se de terras desconhecidas. Depois, nome de continente, 

quando os Antigos Gregos, querendo guardar lembrança da bela princesa, cujo nome 

significaria “sol poente“ ou “continente“, chamaram Europa a uma das quatro partes do 

mundo, enquanto lhe prestavam culto e deixavam que os seus irmãos (entre eles, o célebre 

Cadmo, semeador de dentes) a buscassem, em vão, fundando colónias. 

 Europa: corpo de mulher, etimologia incerta, pedaços de lendas, configuração 

estranha, geografia original (terá ela influenciado os seus homens?), mosaico de paisagens 

e de recursos, numerosos povos e Estados, invasões várias, mistura de raças, diversidade e 

coexistência de religiões, centenas de línguas e dialectos, contradições internas, conflitos 

sangrentos, tempos de paz... O Velho Continente!  

 Europa... unidade na diversidade para sempre inscrita em páginas de História e 

Literatura europeias, dois velhos fascínios para o saber inquieto e plural de Eduardo 

Lourenço, porque as sente, à primeira, como drama, teatro, «ficção suprema da 

Humanidade»85, «projecto e aventura que desde há dois mil anos tinha na Europa, se não a 

totalidade dos seus actos, o dinamismo universal que a partir dela foram pouco a pouco 

convertendo uma História particular em História Universal»86 e, à segunda, «como luta 

sem fim pelo sentido do mundo e o enigma do seu [da cultura europeia] destino»87 ou até, 

ao tempo de Heterodoxia I, como «expressão real de toda a cultura superior»88. 

 Sobre a história da Europa, abundam os historiadores e as obras. Lembremos 

apenas dois ou três exemplos: o trabalho de referência, dirigido por Fernand Braudel, 

L’Europe; a extensa História da Europa de Jean-Baptiste Duroselle, que examina à lupa 

mais de cinco mil anos de vida europeia desde o berço mitológico até à queda do Muro de 

                                                           
84 Fórmula usada pela primeira vez, em 1623, pelo filósofo inglês Francis Bacon. 
85 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço - Retrato do Pensador Errante», Pública, 13 de Maio de 2007, p. 
42 (entrevista de Luís Miguel Queirós). 
86 Eduardo Lourenço, «Das Torres ao Euro», (2001/12), Finisterra, Revista de Reflexão e Crítica, nº40/41, 
2001, Dezembro, p. 8. 
87 Eduardo Lourenço, «Da Europa como cavalo de Tróia de si mesma» (11/09/2005) (Prefácio de), Feridun et 
alii, Cartas da Europa- o que é europeu na literatura europeia?, Lisboa, Fim de Século, 2005, p. 18.  
88 Eduardo Lourenço, «Europa ou o Diálogo que nos Falta», Heterodoxia I e II, 1987, p.13. 
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Berlim e, finalmente, de natureza mais “ensaística”, Europe(s) de Jacques Attali, 89 o 

conhecido conselheiro especial de François Mitterrand, de cujos septenatos fez crónica em 

Verbatim I, II e III 90. 

 Quanto à literatura, a verdade é que a mítica paixão de Zeus – seja ela uma mulher, 

uma “ideia”, uma civilização ou cultura, um sonho – mantém o encanto da eterna 

juventude, pelo menos enquanto tema literário e de análise crítica. Limitemo-nos, desta 

vez, à literatura portuguesa e aos seus expoentes e teremos necessariamente de lembrar 

Camões, Antero, Eça, Pessoa e Álvaro de Campos, sem esquecer António Sérgio, Adolfo 

Casais Monteiro e David Mourão-Ferreira91. Citemos, por ora, apenas dois exemplos de 

contornos, apesar de tudo, diversos, mas ambos de autores dilectos de Eduardo Lourenço: 

Eça de Queirós e Álvaro de Campos. 

 Primeiro, o Velho Continente, visto com o olhar da ironia queirosiana, surge-nos 

simbolicamente como uma espécie de corpo doente, ainda que possuidor de uma alma 

própria. A cada uma das quatro grandes potências europeias do tempo – a França, a 

Inglaterra, a Alemanha e a Rússia – corresponderiam diferentes traços físicos e ambições 

inteligentes do espírito. Sarcasticamente, diz Eça que a Portugal cabia o movimento 

espontâneo e vigoroso da...verborreia! e acrescenta, resignado : «a ”crise” é a condição 

quase regular da Europa. E raro se tem apresentado o momento em que um homem, 

derramando os olhos em redor, não julgue ver a máquina a desconjuntar-se, e tudo 

perecendo, mesmo o que é imperecível – a virtude e o espírito»92. 

  Uma década depois, o heterónimo pessoano mais moderno gritava que «a Europa 

tem sede de que se crie, tem fome de Futuro! A Europa quer grandes Poetas, quer grandes 

Estadistas, quer grandes Generais. Quer o Político que construa conscientemente os 

                                                           
89 Fernand Braudel, L’Europe, (dir.de), Paris, Flammarion, 1982; Jean-Baptiste Duroselle, História da 
Europa, Munique, Bertelsmann Lexikon Verlag, 1990, tradução de Maria Emília Ferros Moura e prefácio de 
Mário Soares, Lisboa, Círculo de Leitores/Publicações Dom Quixote, 1990 e Jacques Attali, Europe(s), Paris, 
Fayard, 1994. A referência específica a estas três obras justifica-se por as mesmas nos terem  sido 
especialmente úteis ao longo da execução deste trabalho.  
90 Jacques Attali, Verbatim I (1981-1986), Paris, Fayard, 1993; Jacques Attali, Verbatim II (1986-1988), 
Paris, Fayard, 1995, Jacques Attali, Verbatim III (1988-1991), Paris, Fayard, 1996.  
91 Sobre a “ideia de Europa” dos intelectuais portugueses vejam-se, por exemplo, os artigos de Maria 
Manuela Tavares Ribeiro, «A Europa dos intelectuais nos alvores do século XX», Maria Manuela Tavares 
Ribeiro, (coord.), Estudos do Século XX. Europa-Utopia/Europa-Realidade, nº2, 2000, Coimbra, Quarteto 
Editora, pp.109-133 (para uma visão de conjunto) e de Carlos Reis, «Eça e a Europa ou as suas Razões», 
Maria Manuela Tavares Ribeiro, António Moreira Barbosa de Melo, Manuel Carlos Lopes Porto, (org.) 
Portugal e a Construção Europeia, Coimbra, Almedina, 2003, pp. 15- 30 (para uma leitura específica da 
posição queirosiana). 
92 Eça de Queirós, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron, 1909, p.213. 
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destinos inconscientes do seu Povo... – A Europa quer Donos! O Mundo quer a Europa...A 

Europa quer passar de designação geográfica a pessoa civilizada... Eu, ao menos, sou 

bastante para indicar o Caminho! Vou indicar o Caminho»93. Descontado o humor, registe-

se uma Europa vista à dimensão da própria ambição do poeta: desejosa de criar o 

“moderno”, sentindo-se capaz de (re)inventar novos mitos para, tal como a lenda, eternizar 

a realidade. 

 Em “ crise” ou fulgurante e sedenta de criação, a verdade é que, defende Eduardo 

Lourenço, durante séculos, «a Europa “era”, e estava, de uma maneira ou outra, em todo o 

mundo ou tornava-se e era tomada como luz visível no mundo. Agora, todo o mundo está 

virtualmente na Europa e “é” Europa, sem que a Europa que situava os outros – ou 

imaginava situá-los – saiba realmente onde está»94. 

 E se não há como a história e a literatura de um/dos povo(s) para nos darem conta 

da singularidade do seu destino, então, uma leitura histórico-literária mais profunda e 

completa da Europa convocaria certamente imagens diversas de indefinição, desejo, sonho, 

promessa, projecto, paixão e desencantamento, indiferença e entusiasmo, enquanto 

memória da riqueza extraordinária de «um continente único que, por necessidade ou 

loucura, julgou ser um dia o centro do Mundo»95.  

 O mesmo que Eduardo Lourenço insistentemente lamenta não ser uma “nação”, 

mas uma pluralidade de nações com longo passado, actualmente perdida «na ilimitação e 

na indefinição de si mesma»96, qual «cegonha [que], no meio de uma ponte, suspende o seu 

passo aéreo com o medo do abismo»97. 

                                                           
93 Álvaro de Campos, «Ultimatum», Portugal Futurista, Lisboa, s.e., Novembro, 1917, pp.30-34. 
94 Eduardo Lourenço, «Da Europa como cavalo de Tróia de si mesma», (11/09/2005), (Prefácio de), Feridun 
et alii, Cartas da Europa- o que é europeu na literatura europeia?, Lisboa, Fim de Século, 2005, p. 13. 
Embora não seja esse o assunto central deste trabalho, não será de todo irrelevante referir o facto de Eduardo 
Lourenço defender que, se a Europa “é” o Mundo, o é muito por “culpa” de Portugal, que levou a civilização 
europeia nos séculos XV e XVI a cruzar-se com conceitos, informações, valores novos nos contactos com as 
populações de outros continentes e de outras civilizações. Foram os resultados dessa partilha que a Europa 
soube assimilar e desenvolver no regresso da sua aventura colonial e que levam Eduardo Lourenço a dizer 
que Portugal é a «nação mais europeia» da Europa. Sobre o assunto, ver, entre outros, «A Última Festa da 
Europa», Visão, 14 de Maio de 1998, p.114. e «Lourenço e Aguiar: Uma Arqueologia de Sermos Europeus», 
JL- Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 144, 9 de Abril de 1985, pp. 17-20, (entrevista conduzida por António 
Mega Ferreira e Carlos Oliveira Santos). Dossier «Europa Vista Daqui».  
95 Eduardo Lourenço, «Os Jovens e a Europa do Futuro», I Encontro de Lisboa – Os Jovens e a Cultura na 
Europa do Futuro, Lisboa, Centro Nacional de Cultura e Instituto da Juventude, Dezembro de 1989, p.133.  
96 Eduardo Lourenço, «Da Europa como cavalo de Tróia de si mesma», (11/09/2005), (Prefácio de), Feridun 
et alii, Cartas da Europa- o que é europeu na literatura europeia?, Lisboa, Fim de Século, 2005, p. 13. 
97 Eduardo Lourenço, «O Passo Suspenso da Europa» (2000/12/27), Europa: Novas Fronteiras, nº8, 2000, 
Dezembro, p.22. 
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 A metáfora anterior usou-a Eduardo Lourenço em Dezembro de 2000, na sequência 

do relativo fracasso da cimeira de Nice, escrevendo que esta tivera «(...) o efeito de um 

trovão no céu já pouco azul da Europa», desde sempre acostumada a cenário de «efectiva 

guerra civil (...) a ponto de exportar para o mundo inteiro as suas invencíveis contradições 

(...)»98. 

 Neste texto, como noutros de temática idêntica, o autor, aparentemente dominado 

por um misto de desencanto e pragmatismo sobre a «peripécia da construção europeia»99, 

insistia também numa outra ideia basilar em todo o seu trabalho de reflexão sobre a 

questão europeia: a de que, em rigor, não há Europa, mas “Europas”, precisamente por 

causa dessa “endémica” tendência para o conflito, paradoxalmente, ou não, potenciadora 

do dinamismo sem paralelo que há séculos a ajuda a definir-se e a levou a “exportar-se”, a 

“europeizar” o mundo. 

 Seguindo esta linha de pensamento, acredita Eduardo Lourenço que o estatuto 

identitário do referente Europa se oferece a, pelo menos, duas leituras. Uma que sente a 

Europa como uma velha árvore de raízes profundas, bebendo da cultura greco-romana, 

coroada pelo Cristianismo (ou mais exactamente pela religião judaico-cristã) e uma outra 

que não vê nesse trio de referências histórico-culturais – considerado demasiado genérico e 

contingente – um alicerce suficientemente capaz de dar uma identidade própria (leia-se 

única) ao Velho Continente. 

  Do confronto das duas, que não se excluem, parece brotar o ponto de fuga do 

actual projecto político europeu, mas também a convicção lourenciana de que a Europa, se 

não consegue ainda viver-se como «casa comum»100, não é, apesar de tudo, «um envelope 

vazio», porque «ao nível mais decisivo e fora das configurações políticas, religiosas ou 

ideológicas assumidas pelo percurso europeu, a Europa foi – é – sobretudo as leituras que 

foi fazendo do seu fundo imemorial – a Grécia. Foi nessa revisitação que a Europa se 

inventou»101. 

 Curiosamente, Eduardo Lourenço parece achar que, apesar da “americanização” a 

que, nós europeus, estamos sujeitos, não correremos o risco de perder esse fundo 

identitário primordial, enquanto formos capazes de fazer o relato do que fomos, de dialogar 

                                                           
98 Ibid. p.21. 
99 Ibidem. 
100 Expressão usada pela primeira vez em 1987, em Praga, pelo líder soviético Gorbachev. 
101 Eduardo Lourenço, «Da Identidade Europeia como Labirinto», A Europa Desencantada - Para uma 
Mitologia Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, pp. 237-238. 
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com a nossa herança ancestral, para a não deixarmos morrer, através do que chama «a 

espessura da memória», considerada núcleo dessa mesma identidade. 

 Esta questão transporta-nos obviamente para o peso que Eduardo Lourenço atribui 

à dimensão cultural no contexto da Europa – a que adiante nos referiremos – e, por agora, 

situa-nos numa problemática fundamental nesta viagem pela sua reflexão europeia: o que 

dá então identidade a este cadinho civilizacional, que traços e valores comuns nos 

construíram e persistem para lá das diversidades, das idiossincrasias e singularidades de 

cada povo? 

 Lembremos, antes de mais, que o corpus de textos lourencianos – entre ensaios e 

entrevistas – sobre a «cosmopolita e indefínível identidade europeia»102 é vastíssimo, 

sendo que na maioria deles Eduardo Lourenço se refere orgulhosamente a um conjunto de 

traços fundadores e de momentos-chave que, ao longo da História, constituíram o Ocidente 

em bloco cultural e civilizacional e deram forma àquilo que – não sem polémica – 

costumamos designar por identidade europeia. 

  Assim, procuraremos, nos parágrafos seguintes, traçar, de forma sinóptica, as 

linhas mestras desse pensamento, assinalando, en passant, os títulos de alguns textos 

basilares do autor produzidos em diferentes tempos e contextos. Desse conjunto, 

destacamos (para além de outros já citados) os artigos : «Europa ou o Diálogo que nos 

Falta» (1949), «Portugal e a Europa: a Nova Mitologia Cultural» (1991), «O Ano da 

Europa» (1998) e «A Nossa Europa ou o Reino Dividido» (2003) ; e as entrevistas : 

«Lourenço e Aguiar :Uma Arqueologia do Sermos Europeus» (1985), «Fazer Europa : a 

Luta com os Deuses» (1988) e «Professor Eduardo Lourenço : um Europeu contra as duas 

Europas» (2004)103.  

 Sigamos, então, com Eduardo Lourenço a mulher e a geografia “Europa“ e 

deixemos que atraiam primeiro a nossa memória até às remotas cidades fenícias cujos 

marinheiros chegavam, diz-se, às costas inglesas para espalhar pelo mundo especiarias, 

sedas, pergaminhos, peles, dinheiro... e um alfabeto que herdámos e compõe, ainda hoje, 

signo a signo, o puzzle complexo das línguas europeias, para o bem e para o mal, 

considerado um dos seus traços identitários mais fortes. 

 

                                                           
102 Eduardo Lourenço, «Europa Real e Europa Virtual», Visão, 16 de Junho de1994, p.34. 
103 As respectivas referências bibliográficas constam da bibliografia final deste trabalho.  
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 Encontraremos, assim, não só o sentido do comércio, da troca de influências e de 

negócios entre cidades, mas também o gosto da descoberta, das aventuras viajantes, e um 

primeiro espaço cosmopolita criado por civilizações que, da Ásia, trouxeram a Europa ao 

teatro da História. 

 A estas raízes primordiais juntar-se-ão a colonização dos povos helenos à volta do 

Mediterrâneo e a deslocação das tribos celtas para Ocidente. Determinantes foram 

igualmente os Romanos que, do Atlântico ao Mar Negro, construíram uma primeira «casa 

comum» por onde entrará o Cristianismo, seguido, séculos depois, pelos Bárbaros e por 

tudo o que desencadeou a explosão histórica da cristandade. 

 Lançadas as colunas que a sustentam – sabedoria grega pagã, grandiosidade 

romana, Evangelho, sangue novo bárbaro- a partir do século V, a jovem Europa, apoiada 

no Meditterrâneo e de olhos postos no Atlântico, inicia a sua longa aventura no caminho da 

Liberdade, da Fraternidade e da Paz. 

 O percurso foi necessariamente tormentoso. Sabendo que transporta consigo genes 

tão díspares, a viajante cedo percebeu que só tragédias e glórias, sacrifícios e triunfos lhe 

permitiriam ir conquistando e herdando valores e instituições não “naturais”. De facto, só 

como fruto de uma longa construção histórica, pontuada por tentativas sangrentas de 

unidade imperial e por momentos de harmonia, a Europa pôde conhecer o primado do 

indivíduo à maneira humanista, a invenção da democracia, o Estado de Direito, as 

liberdades intelectuais, as “luzes” da filosofia, da racionalidade crítica e da ciência 

moderna, o cosmopolitismo, a universalidade, uma economia de liberdade fundada na 

propriedade privada e no desenvolvimento do comércio e, finalmente, a paz. É toda a 

dinâmica de uma civilização que progressivamente se acelera, todo um património de 

tradições estéticas, éticas e políticas – uma cultura – que se estabelece, muito por mérito 

das universidades, defende Eduardo Lourenço104. 

 Mas, entretanto, a mesma Europa, em dilatação económica e demográfica, ia 

manifestando uma dupla vontade quase obsessiva: “ sair” de si própria para conhecer o 

Outro, marcando, ao mesmo tempo, limites visíveis e/ou abstractos, para definir um espaço 

                                                           
104 Cf. Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Portugal 2020 (entrevista de Adelino Gomes, José Vítor 
Malheiros, Teresa de Sousa), Lisboa, Fenda, 1999, p. 135. Aí sustenta Eduardo Lourenço: «Se a Europa se 
distingue dos outros continentes é porque esta Europa cedo foi a Europa das Universidades. E nas 
universidades e na disputa entre elas se foram constituindo os vários saberes, que pouco a pouco constituíram 
aquilo a que chamamos a ciência, em geral. Acontece que foi na Europa que realmente esse processo 
aconteceu». 
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“fechado” no qual os seus povos fossem governados pelos mesmos ritos e as mesmas 

crenças. Em suma, uma espécie de soberania espiritual, um desejo de determinar não só o 

seu próprio território, mas também os seus costumes, as suas regras, separando de si tudo o 

que lhe parecia indigno dessa mesma cultura. 

 Desta forma, com revezes como a cisão Roma/Bizâncio e momentos de 

concertação como o combate ao Islão, podemos dizer que uma “consciência” europeia vai 

ganhando vigor. Partindo do modelo grego matricial, a Europa abria-se ao Outro – 

primeiro, o “bárbaro”, depois, o estrangeiro, sempre o falante de outra língua, 

desconhecedor da sua ciência, negligenciando os seus costumes e os seus deuses – para 

progressivamente dele se distinguir por superioridade eurocêntrica105, é certo, mas também 

para dar corpo ao eterno desejo europeu de sulcar o caminho de uma identidade própria em 

construção.  

  Pelo caminho, a Europa conheceu os Descobrimentos, o Renascimento, a Reforma, 

os alvores da Ciência Moderna, os ideais liberais românticos e o capitalismo industrial. 

Conquistaram-se riquezas, estados nacionais ganharam fronteiras e relevo político, 

atravessaram-se oceanos na demanda de “novos mundos”, fizeram-se e desfizeram-se 

impérios aquém e além-mar... não sem as guerras e as revoluções em que foram férteis os 

500 anos da grandeza política da Europa dos séculos XVI a XX. 

  Foi assim que «a velhíssima, a brilhantíssima, a interessantíssima Europa»106, 

ambiciosa e com tendência para a rivalidade e a auto-admiração, viu nascer as principais 

nações europeias, num processo cheio de lances dramáticos de vida e morte, que Eduardo 

Lourenço recorrentemente gosta de comparar a uma tragédia “shakespeariana”. O mesmo 

percurso que a nós, europeus, ensinou também a que picos de violência os Estados podem, 

às vezes, chegar por obstinação, quase mecanicamente, incapazes de encontrar outra saída 

que não seja a morte de milhões dos seus concidadãos.  

  Neste drama, a França foi paulatinamente reclamando o papel de protagonista, 

sobretudo a partir do projecto expansionista de Napoleão que, qual imperador romano, 

                                                           
105 No sentido que decorre da leitura de vários textos de Eduardo Lourenço: a ideia, que é relativamente 
consensual, de que ao longo de mais de quatrocentos anos, que correspondem a uma fase de liderança 
europeia, embora também de perturbações, a Europa deteve uma certa primazia, se não da cultura, no sentido 
literário e artístico, pelo menos no campo que hoje designamos por científico, o da produtividade e da riqueza 
criativa das inteligências. Considerem-se como exemplos as grandes invenções, sobretudo no campo da 
medicina, que quase todas se realizam na Europa, e a Revolução Industrial, primeiro um fenómeno inglês e, 
em seguida, europeu, devido aos sucessos do comércio e à acumulação de capitais.   
106 Eduardo Lourenço, «Europa via Bagdad», Público, 8 de Fevereiro de 2003, p. 5. 
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começa a colocar as diversas nações na balança da Europa, obrigando-as a definirem-se 

face à «Grande Nação». Mas é também de justiça reconhecer que a preponderância 

francesa não se deve unicamente ao peso da bota napoleónica. Bem antes, Voltaire, 

Rousseau e D’Alembert, pelo espírito,”iluminam” a Europa e, com ela, já boa parte do 

mundo que acolhe igualmente a língua francesa como portadora de valores universais107. 

 Na verdade, é fundamental não esquecer a determinante viragem histórica das 

Luzes, pois, a partir dos finais do século XVIII, a instituição e desenvolvimento das 

diversas “Declarações dos Direitos” e revoluções como a americana, a francesa e a 

industrial dão corpo a ideais sociais e políticos que, sob diversas formas, defendem a 

soberania nacional, o poder popular, a liberdade, a democracia, o socialismo, o 

cristianismo social.  

 Assinale-se, entretanto, que esta Europa “francesa” dos séculos XVIII e XIX não 

nos legou apenas uma língua capaz de expressar o cosmopolitismo dos valores 

universalistas e, sobretudo, não conheceu um progresso regular. Pelo contrário, viveu em 

incessantes sobressaltos que acabaram por ser responsáveis, directa ou indirectamente, por 

fases de regressão e por horrores tão indescritíveis como o Terror, a exploração do 

proletariado industrial, o aparecimento do(s) nacionalismo(s) e o seu exagero, os 

genocídios, o nazismo do século XX ... mas também pela consolidação da liderança 

“planetária” da Europa e pelos incontestáveis contributos europeus para o que chamamos 

hoje a solidariedade, a igualdade, numa palavra, os valores humanistas. 

 Ora, foi precisamente esta ideia de humanidade que a experiência trágica das duas 

guerras mundiais e o pesadelo dos massacres do século XX colocaram em causa. As 

trincheiras e os campos da morte levaram para sempre o sonho de uma Europa inocente e, 

em boa verdade, puseram ponto final na preponderância europeia, porque, como diz 

Eduardo Lourenço, «foi a Europa que chamou os americanos para a salvarem de si própria 

                                                           
107 Cf. Pierre de Encrevé e Michel Braudeau, Conversations sur la langue française, Paris, Gallimard, 2007, 
pp. 33-34. Segundo estes autores franceses, (o primeiro linguista e o segundo escritor, romancista e 
jornalista), ainda hoje frequentemente no mundo «a língua francesa é considerada “a língua dos direitos do 
Homem”». Ora, ainda de acordo com os mesmos especialistas, tal é bastante paradoxal, porque esta língua, 
em si, não tem nenhuma vocação particular para servir esses valores mais do que outros. Salientando que a 
língua francesa serviu para fazer os discursos mais díspares - o do édito de Nantes e da sua revogação; o do 
Código Negro e o da Declaração dos Direitos do Homem; o do apelo de 18 de Junho e o das leis anti-semitas 
de Vichy em Outubro do mesmo ano -  e que o État Français colaboracionista falava francês à semelhança 
da Resistência, os autores mostram que o Francês, tal como as outras línguas, pode exprimir em qualquer 
altura os valores mais opostos e defendem que  «a sua sorte singular» terá sido que, para a simbolizar, o 
mundo inteiro parece ter retido, do imenso corpus de textos franceses,  apenas os mais ricos de “futuro” para 
toda a humanidade: aqueles que faziam em termos inesquecíveis a afirmação do universal.  
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(...)»108, acabando por os transformar no único verdadeiro vencedor desse conflito. 

 De facto, se as datas dos conflitos mundiais, como dois pilares calcinados da nossa 

memória comum, fundaram a inexorável exigência da recordação e da paz, foi a 

hecatombe nazi que veio a marcar uma ruptura e uma nova viragem na consciência 

europeia. Saído de Yalta com um novo rosto político, o Velho Continente amadureceu a 

ideia indestrutível, funda e pacífica de que devia inventar-se um outro destino, cujo núcleo 

duro seriam a França e a Alemanha, para mostrar que, de uma vez por todas, a guerra 

nunca mais teria “direito de cidadania” no território do seu “corpo” dorido 109. 

 Obrigada a reconhecer a necessidade de ajuda externa para acabar com os 

totalitarismos que ela própria engendrara, a Europa, de olhos abertos, toma realmente 

consciência de que só lhe resta a reconciliação interna, mas vê-se politicamente privada da 

sua metade leste. Então, sob o impulso de grandes figuras políticas, acredita que, se 

reinvestir na união económica e nos valores da liberdade e da democracia a oeste, se 

manterá como “actor” da História. 

 Também aqui a França acabou por ter papel de relevo, já que entre os “pais 

fundadores” deste sonho de uma Europa unida pontificaram o pragmatismo e o espírito de 

solidariedade dos franceses Jean Monnet e Robert Schuman110. 

  Os tratados europeus da década de 50 são, por isso, os primeiros e balbuciantes 

passos de uma Europa ferida que se levanta dos escombros, procurando materializar uma 

”ideia” nova para um velho continente. Aquilo a que hoje damos a vaga designação de 

“construção europeia” e que curiosamente podemos sintetizar com palavras bem mais 

recentes: «a adesão requer da parte do país candidato que ele tenha instituições estáveis 

capazes de garantir a democracia, o primado do direito, os direitos do homem, o respeito 

                                                                                                                                                                                
 
108 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Portugal 2020 (entrevista de Adelino Gomes, José Vítor 
Malheiros e Teresa de Sousa), Lisboa, Fenda, 1999, p. 142. 
109 Não foi por acaso que a França e a Alemanha, antigos irmãos inimigos constantemente balançando entre a 
fascinação intelectual recíproca e o conflito permanente, se encontraram no coração da ideia política 
europeia. Essas relações de “amor/ódio” e de admiração intelectual mútua foram ilustradas, de forma 
magistral, por Vercors em Le Silence de la Mer, obra publicada pela primeira vez clandestinamente pelas 
Éditions de Minuit, em 1942. 
110 No plano que apresentou em 9 de Maio de 1950, Robert Schuman mostra exactamente esse sentido prático 
e solidário, quando afirma: «a Europa não se fará de um momento para o outro, nem de uma vez só: ela far-
se-á através de realizações concretas, começando por criar uma solidariedade verdadeira. A união das nações 
europeias exige que a oposição secular da França e da Alemanha seja eliminada. Com este objectivo, o 
governo francês propõe que a totalidade da produção franco-alemã de carvão e de aço seja colocada na 
alçada de uma Alta Autoridade comum, no âmbito de uma organização aberta à participação dos outros 
países da Europa» (nossa tradução), citado por Jorge Semprún e Dominique de Villepin, L’Homme 
Européen, Paris, Plon, 2005, p.103. 
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das minorias e a sua protecção, a existência de uma economia de mercado viável assim 

como a capacidade de fazer face à pressão concorrencial e às forças do mercado no interior 

da União (...)»111.  

 É facto que esse desejo de união para trazer de volta à Europa a força económica e 

a concórdia não foi capaz de impedir a construção do Muro de Berlim e a vigência da 

chamada Cortina de Ferro que, durante décadas, voltaram a dividir a «velha casa europeia» 

em dois blocos político-militares antagónicos, criando «esse état de fait de uma 

neutralização [da Europa] preservada em comum pela América e pela Rússia»112. 

 Foi assim, entre sobressaltos de esperança e justificadas apreensões, que chegámos 

ao princípio dos anos 90 e a outro momento fundamental desta viagem da/pela Europa: 

precisamente a queda do Muro de Berlim (com o subsequente desmoronar do Bloco de 

Leste), cujos pedaços Eduardo Lourenço viu cair metaforicamente para ambos os lados, 

defendendo que «foi nesse momento exacto que a Europa e, em particular, o até então 

actor mais militante com a Alemanha, a França, acordou do seu sonho dogmático 

europeísta, descobrindo uma fragilidade até então oculta pelo mítico muro»113. 

 Hoje, quase vinte anos decorridos, a Europa continua alegoricamente em 

movimento, dançando neste «ballet histórico (...) a coreografia que lhe corresponde», 

dirigida agora pelo «regisseur incontornável deste espectáculo: os Estados Unidos»114. 

Está, por isso, obrigada a manter-se no palco da globalização que, em “inglês-americano”, 

estes vendem ao mundo.  

 Entretanto, os europeus sabem que ainda não chegaram ao fim da viagem 

“europeia” ou que, pior, não resolveram sequer a questão primordial, transportada desde as 

origens pela deusa Europa, que sintetizaremos com o recurso a três figuras míticas, 

recorrentes na literatura como na imagética lourenciana.  

 Na verdade, considerados estes sessenta anos do pós-segunda guerra mundial, a 

Europa parece constantemente sujeita a “contracções”e hesitações que, por enquanto, a não 

deixaram descobrir o caminho para a construção da tal “Odisseia” partilhada. Dividida, 

                                                           
111 Da Declaração do Conselho Europeu de Copenhaga de Junho de 1993, citada por Jorge Semprún e 
Dominique de Villepin, L’Homme Européen, Paris, Plon, 2005, p.51. 
112 Eduardo Lourenço, «Meio Século de Dramaturgia Política Europeia», A Europa Desencantada - Para 
uma Mitologia Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, p. 220. 
113 Ibid. p. 229.  
114 Ibid. p. 230. 
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dilacerada, quer consumar a aventura, mas ainda não sabe como gerir esse possível capital 

de identidade(s) alicerçada(s) num património comum.  

 Então, por vezes, parece, como Ulisses, deixar-se guiar pelo seu “essencial”espírito 

de conquista e de abertura que a impele ao movimento para ir sempre mais longe na busca 

de um génio próprio. Outras, pelo contrário, pressentimo-la dominada pela cegueira 

desiludida de um Fausto que também a habita e, mesmo quando a julgávamos pronta a 

partir ao assalto de novos “moinhos de vento”, acaba por se virar sobre si própria para se 

entregar ao demónio reconfortante de um conservadorismo imobilista, quase sempre vindo 

de França. Esperemos que não acabe por se deixar morrer de melancolia como Dom 

Quixote. 

 Se outros exemplos não houvesse, bastaria lembrar as diversas peripécias ocorridas 

à volta da “defunta” Constituição Europeia e do também já ultrapassado Tratado 

Constitucional que reacenderam a questão de sabermos qual é a matriz identitária europeia 

e sob que formas esta se pode manifestar. Mais, mostraram bem como, para muitos, essa 

mesma ideia de uma identidade europeia, com base na partilha de certos valores, não 

totalmente definidos, não passará de uma construção artificial, ou não será mais do que um 

impulso para a Europa se distinguir de terceiros, sejam eles o mundo islâmico ou o 

“império” americano. 

  Acabou, assim, por ser longa a narrativa do que prometêramos ser a “pequena 

história” da Europa, a exigir, portanto, algum esforço de memória e de recuo no tempo. 

Lembremos, no entanto, em nossa “defesa” que, segundo Eduardo Lourenço, «nós, 

fundamentalmente, somos memória, não somos nós, somos um tempo particular. E uma 

civilização como é esta da Europa, ou outras civilizações no mundo, como a chinesa, são 

longas, longas, longas histórias, longa memória (...)»115. 

 Em síntese, diremos que, para além de uma conflitualidade tão visceral como 

criativa – mãe tanto das cidades gregas como do direito romano – há duas palavras-chave 

na definição da identidade europeia para Eduardo Lourenço – abertura e cultura. Por isso, 

apesar de todos os dilaceramentos e discórdias que pontuam a sua história, uma veia 

comum irriga o corpo geográfico desta Europa filha natural de Marte. Nela, corre o sangue 

dos seus povos, é um facto, mas também fluem sonhos, fábulas, símbolos, heróis, lendas e  

                                                           
115 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Portugal 2020 (entrevista de Adelino Gomes, José Vítor 
Malheiros e Teresa de Sousa), Lisboa, Fenda, 1999, p. 139. 
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mitos longínquos que sempre desenharam o seu destino por serem os constituintes diversos 

do que Eduardo Lourenço acredita ser uma «(...) realidade que, literalmente, se define por 

não ser real,(...) [já que] constitui o campo do imaginário»116. 

 Ora, talvez por saber que se refere a um conceito tão vago e fluido, que poderia ser 

comparável à maleabilidade da argila e à leveza do ar – e sobre o qual, aliás, tem uma 

concepção muito própria117- Eduardo Lourenço acrescenta que por Imaginário entende 

«(...) aquela espécie de reservatório de imagens, mais visão e mais vidas que as dos sonhos, 

mas tão dinâmicas como eles que em vez de serem transformação ou simulacro da cena 

real têm o poder de a orientar e de lhe conferir um sentido que a sucessão da vida empírica 

não comporta»118. 

 No fundo, este é, na óptica lourenciana, o verdadeiro cerne do que chamamos 

identidade. Trata-se não de uma mera visão do mundo, mas de uma maneira de nele 

estarmos imersos, «(...) estruturando de uma forma particular o plano surreal (porque não 

empiricamente real nem puramente irreal), que é a Cultura»119. 

 Assim sendo, à questão que ora nos concerne – a da identidade europeia – Eduardo 

Lourenço responde com a convicção de que a longa viagem da deusa Europa que tentámos 

acompanhar nos deixou realmente como legado consensual (por a todos poder reunir), um 

imaginário comum, mas «(...) diverso e plural e que, em última análise, vive da luta 

constante entre o imaginário de origem greco-romana e o de raiz cristã»120. 

 No entanto, sobretudo nos seus textos de “europeu desencantado”121, Eduardo 

Lourenço parece dizer-nos que, infelizmente, esta pluralidade de imaginários, se nos dá 

densidade patrimonial e humana, não foi ainda capaz de nos oferecer «uma utópica Europa 

unida que nos cairia do céu como um favor dos deuses»122, pois, acrescenta, «no melhor 

dos casos, só para uma elite, é que a Europa é um “mito cultural”. Um mito sem substância 

                                                           
116 Eduardo Lourenço, «A Europa e a Questão do Imaginário – A Europa e o (Seu) Imaginário», (1996/11), 
Do Mundo da Imaginação à Imaginação do Mundo - Festival do Imaginário, Abrantes, 8 a 17 de Novembro 
de 1996, AAVV, Lisboa, Edições Fim de Século, 1999, p. 14. 
117 Sobre o assunto, veja-se Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço, a paixão de compreender, Porto, 
Edições Asa, 2003, pp. 383-385. 
118 Eduardo Lourenço, «A Europa e a Questão do Imaginário – A Europa e o (Seu) Imaginário», (1996/11), 
Do Mundo da Imaginação à Imaginação do Mundo - Festival do Imaginário, Abrantes, 8 a 17 de Novembro 
de 1996, AAVV, Lisboa, Edições Fim de Século, 1999, p. 14. 
119 Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço, a paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p. 385. 
120 Ibidem. 
121 Normalmente, escritos em momentos de indefinição da Europa política, leia-se União Europeia, como o 
Tratado de Nice, saído da pouco inspirada pena francesa, ou o “não” francês à Constituição Europeia.  
122 Eduardo Lourenço, «O Passo Suspenso da Europa» (2000/12/27), Europa: Novas Fronteiras, nº8, 2000, 
Dezembro, p.21. 
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nem coerência na ordem institucional ou política»123, mesmo depois de dilacerada pelas 

duas guerras mundiais do século XX e apesar de muitos momentos de “revolução” 

positiva. 

 Talvez assim se possa explicar por que é que, desde sempre, Eduardo Lourenço nos 

tem mostrado a Europa de forma “caleidoscópica”, ou seja, observada por diferentes 

ângulos e perspectivas que, mais do que defini-la em termos identitários, a foram 

problematizando sem cessar. 

  Europa. L’Europe Introuvable124 – assim a nomeou Eduardo Lourenço – ou aquela 

que se construirá, como acredita um filósofo francês da actualidade, «pela força dos seus 

sonhos»125.  

 

                                                           
123 Ibid. p. 22. 
124 Título de uma obra do autor, editada em França em 1991, sobre a temática europeia e que constitui uma 
espécie de síntese, em língua francesa, das suas principais obras publicadas em português sobre a mesma 
problemática: Nós e a Europa ou as Duas Razões (1988) e A Europa Desencantada – Para uma Mitologia 
Europeia (1994). 
125 Gilbert Durand, citado por Maria João Fernandes, (coord.), Fernando Pessoa e a Europa do século XX/ et 
l’Europe du XX ème siècle, Porto, Fundação de Serralves, 1991, p. 115. 
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 «E contudo, continua a ser vital para cada um de nós arriscarmo-nos, pessoalmente, 

a uma falência quase previsível. Não importa que o diálogo com a Europa não conduza aos 

resultados imediatos que gostaríamos de imaginar. O que importa é remontar a linha de 

tédio, esta calma ilusória do espírito que nos ronda a todos como uma tentação. Só os 

charcos são calmos.» 

Eduardo Lourenço, 1949  
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2. «As duas razões» e as três “Europas” em Eduardo Lourenço 

 

2.1. Da Europa da Cultura e do diálogo que nos falta(va) com ela 

 

Considerado por muitos o pensador por excelência do século XX português, é o 

próprio Eduardo Lourenço que parece dar-nos conta de como pôs a sua formação filosófica 

ao serviço de seis décadas de um fascínio reflexivo e crítico pela realidade cultural 

portuguesa, quando, numa entrevista de 1999, confessou: «(...) a minha vida foi passada a 

revisitar o discurso da cultura portuguesa»126. Mas, a verdade é que também a reflexão 

ensaística sobre a Europa deste exímio e original pensador não é temática recente na sua 

obra e dele vem merecendo crescente atenção desde os tempos de Coimbra. 

De facto, já o primeiro ensaio que escreveu, incluído no livro Heterodoxia I de 

1949, é dedicado à Europa e tem por título «Europa ou o Diálogo que nos Falta».  

Nele, e na esteira da Geração de 70, e até de António Sérgio – nomeadamente no 

que concerne à concepção de cultura que então sustentava, claramente decorrente das teses 

sergianas de O Reino Cadaveroso ou o Problema da Cultura em Portugal127 – Eduardo 

Lourenço defendia que, desde os séculos XVII e XVIII, Portugal tinha perdido uma certa 

forma de diálogo com a Europa que lhe teria sido extremamente proveitoso, porque o 

único destino de Portugal só poderia ser o Velho Continente, ou melhor, o espírito europeu 

enformado pelo cristianismo como filosofia.  

                                                           
126 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», 25 Portugueses (1999/1/27), Lisboa, Editorial Notícias, 1999, 2ª 
edição, p.165 (entrevista conduzida por Luís Osório).  
127 Eduardo Lourenço viria, pouco depois, a abandonar (e a criticar) boa parte do pensamento sergiano pelos 
seu neocartesianismo rígido e abstracção especulativa. Cf.Eduardo Lourenço, «Sérgio como mito cultural – é 
o autor de “ensaios” um ensaísta?», O Tempo e o Modo, número especial, nº 69-70, Março - Abril de 1969, 
pp. 250-260 e M. Manuel Baptista, Eduardo Lourenço - a paixão de compreender, Porto, Asa, 2003, 
pp.34,36, 45 e 46.  É interessante constatar que, algumas décadas decorridas, Eduardo Lourenço, aceitando 
que nos anos 40 e 50, António Sérgio «inspirava vária gente», parece “balançar” acerca da real influência 
sergiana no seu pensamento, em particular, ao afirmar: «Que me lembre, sobre mim, não exerceu influência 
que reconheça decisiva». Eduardo Lourenço, «As confissões de um místico sem fé», Diogo Pires Aurélio, 
(entrevista de), Prelo, Sobre Eduardo Lourenço, Número Especial, Revista da Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, Lisboa, 1984, Maio, p.11; e, em sentido inverso, «(...) quando parti daqui [1954] – e tendo deixado já 
uma pequena reflexão sobre a nação como cultura portuguesa -, já tinha um problema com Portugal. Que não 
tinha nada de original e singular: era pura e simplesmente herdeiro de toda a tradição da Geração de 70, de 
António Sérgio, ou do grupo da Presença». Eduardo Lourenço, “Eduardo Lourenço - a vaca sagrada da  
cultura portuguesa”, Adelino Gomes e Carlos Câmara Leme, (entrevista de), Público, (suplemento de 
domingo Pública), 25/05/2003, pp. 26-27. 
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Encarada a Europa como «(…) casa intelectual da cultura portuguesa»128, em vez 

do «orgulhosamente sós» do Estado Novo, a Portugal impunha-se a alternativa 

“heterodoxa” do fecundo e aberto «diálogo que falta» para não ficar ad eternum tentando 

aproximar-se dos modelos de uma Europa vista como caminho e remédio – mas que ia 

sempre à sua frente – e, internamente, preso à fixação erudita no brilho de ouro do século 

XVI.  

 Mostra-nos Maria Manuel Baptista que já nesse texto iniciador da vastíssima e 

original produção ensaística de Eduardo Lourenço a sua “ideia” de Europa parece assentar 

no humanismo e na universalidade da cultura europeia. Nele defendia o autor, de forma 

assertiva, que «a primeira e fundamental exigência do espírito europeu é a liberdade»129 e, 

a terminá-lo, lêem-se estas palavras de apreço eufórico pelo Velho Continente:  

 

 Em toda a parte onde existir a consciência da sua necessidade, sempre e onde seja 
possível entendermo-nos sobre o que significam os tipos de humanidade que 
recobrimos com os nomes de Homero e Platão, Santo Agostinho e Erasmo, Descartes 
ou Einstein, é aí Europa. Uma expressão cultural sem limites, porque tomou os limites 
mesmos do homem. Se quisermos ascender ao nível daquilo que a consciência 
histórica pede hoje a cada homem desperto, é na Europa que temos de permanecer. É 
do seu diálogo que temos que comunicar130. 
 

 Claramente dominado por um eurocentrismo que progressivamente abandonará, 

mas já “heterodoxo” e indo, por isso, contra algumas das teses sustentadas pela chamada 

“filosofia portuguesa”, Eduardo Lourenço defendia como valores «a exigência de 

liberdade, a exigência de verdade, a exigência de perfeição moral»131 apenas entrevistas, 

não num Portugal enclausurado pelo Estado Novo, onde a tradição escolástica e moderna 

era ainda elevada a fonte suprema pelas elites intelectuais, mas no «humanismo ocidental». 

 De forma convicta, mas ingénua e radical (como mais tarde reconhecerá132), 

Eduardo Lourenço considerava que nós, portugueses, «isolados na pátria cultural que nos 

                                                           
128 Miguel Real, O Essencial sobre Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2003, 
p.14. 
129 Eduardo Lourenço, «Europa ou o Diálogo que nos Falta» (1949), Heterodoxia I e II, 1987, p. 13. 
130 Ibid. p. 17. 
131 Ibid. p.15. 
132 Quase 40 anos depois, na entrevista a Inês Pedrosa já referenciada, o autor de O Labirinto da Saudade 
admite que esta era uma leitura ideológica das relações de Portugal com a Europa «absolutamente 
catastrófica», já que não só Portugal continuou a existir, como este “isolamento conventual” pode até ter sido 
propiciador de criatividade «e de reflexos que são dos mais originais da nossa História», dando como 
exemplo o Barroco português que é único. Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço no labirinto da 
identidade» (6/12/1986), (entrevista de), Inês Pedrosa, Anos Luz – trinta conversas para celebrar o 25 de 
Abril, Lisboa, Dom Quixote, 2004, p.90. 
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coube»133 estávamos «ausentes como colectividade da autêntica cultura»134 e que, por isso, 

Portugal estava longe de ser “Europa”, a que atribuía ainda, um pouco na linha de António 

Sérgio, a imagem mítica de um eurocentrismo “universalizante” que seduzia os intelectuais 

europeus do tempo135. 

 Seguindo então uma reflexão marcadamente filosófica, Eduardo Lourenço 

apresenta já no ensaio em causa a sua concepção de cultura, no âmbito da qual distingue 

civilização e cultura espiritual, na senda de Husserl. Assim, escreve Eduardo Lourenço que 

são os «(...) antigos gregos, agudos e amigos das formas»136 que devem ser tomados como 

referência pela Europa e, logo, por Portugal para que a cultura institua «este sentimento 

grandioso da unidade humana, através da multiplicidade dos actos e das ideias de cada 

homem»137. 

 Do mesmo modo, mais uma vez na linha de Husserl, e admitindo que se trata de um 

processo que implica tempo e esforço e que, sobretudo, exige contactos concretos e 

constantes com a cultura da Europa, Eduardo Lourenço considerava que «hoje, a Europa é 

novamente a luta para encontrar um sentido para o destino histórico dos homens, uma luta 

mortal por um mínimo de certezas materiais e espirituais suficientes para tornarem viável o 

convívio humano»138.  

 Em síntese, a Europa com a qual Portugal devia dialogar era uma realidade cultural 

complexa e conflitual (à qual se poderiam, ainda, associar os Estados Unidos da 

América139), constituída de múltiplos apelos e de contribuições inumeráveis vindas desde o 

longínquo século VI. Por ela, sentia, então, Eduardo Lourenço um entusiasmo e optimismo 

                                                           
133 Ibid. p.8.  
134 Ibidem. 
135 Incluindo os portugueses, pelo menos, desde a Geração de 70, como vimos. 
136 Ibid. p.8. 
137 Ibid. p.8. 
138 Ibid. p.11. 
139 Refira-se, a propósito, que, no conjunto dos textos de Eduardo Lourenço que são objecto do nosso estudo, 
o primeiro que encontrámos em que se sente como, no seio do mundo ocidental, há “diferenças” entre os 
Estados Unidos e a Europa, data de 1959. Trata-se de «A Europa e a Morte», um texto complexo e denso 
sobre a visão da morte por europeus e americanos, inserido posteriormente em Ocasionais I. Aí, Eduardo 
Lourenço faz uma curiosa reflexão sobre a Morte, a partir da forma como, dos dois lados do Atlântico, 
enterramos e choramos os nossos mortos. 
Afirmando, à partida, que «nós somos um continente fascinado pela morte», Eduardo Lourenço fala já do 
«horripilante utilitarismo americano» e considera «sintomático que esse prodigioso”refoulement” da Morte 
por parte da América coincida com um dos mais deliberados esforços de aprofundamento da experiência da 
Morte que a Europa conheceu». Eduardo Lourenço, (Dezembro de 1959), «A Europa e a Morte», Ocasionais 
I, Lisboa, A Regra do Jogo, 1984, p. 27. 



 
 

A França na Reflexão Europeia de Eduardo Lourenço 

 

55 
 

indisfarçáveis, pela esperança na capacidade da filosofia em constituir um novo ideal para 

uma Europa cheia de potencialidades140. 

Neste quadro, importa não esquecer que ao tempo – anos 30/40 e ainda 50 do 

século XX – era evidente que, na Europa e fora dela, cultura e espírito de modernidade se 

identificavam com a França. O espaço cultural francês tinha-se tornado um paradigma: a 

aproximação ou afastamento às “luzes” vindas de Paris ditavam o grau de desenvolvimento 

cultural de um povo. Parecia quase consensual que nomear França era dizer Europa141. 

 Registe-se, por exemplo, que, mesmo no final da década de 50, durante a sua estada 

no Brasil, escreveu Eduardo Lourenço no Jornal da Bahia que a França, ocupando há 

quase duzentos anos «o centro da mitologia política europeia»142, era «o coração da 

Europa, o espelho onde todo o europeu reconhece um pouco da sua imagem»143.  

 Embora já aparentemente consciente de que o país de De Gaulle estava a “acordar” 

do que chama a «boa consciência histórica» francesa144, Eduardo Lourenço salientava que, 

primeiro, a Revolução e, depois, a célebre “exception française” fizeram da França «lugar 

da visibilidade histórica, terra do Espírito e da cultura»145, tornando-a detentora de «uma 

capacidade emblemática actuante que força a atenção do mundo»146.  

 Por se considerar e ser considerada terra da Liberdade e da Democracia, a França 

guardava aos seus próprios olhos uma boa-consciência mítica e aos de «amigos e 

inimigos»147 uma imagem de nação capaz de se permitir «(...) a ilusão magnífica de 

fabricar e pensar o seu presente segundo os cânones de uma visão política sem lugar 

teórico para a violência»148. 

 Mas, neste contexto, interessa-nos sobretudo mostrar como, no referido artigo, 

Eduardo Lourenço marcava bem a centralidade da França na Europa (e até no mundo) do 

                                                           
140 Cf. Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço: A Paixão de Compreender, Porto, Ed. ASA, 2003, 
pp.222-228. 
141 Cf. Miguel Real, O essencial sobre Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
2003, p.92. 
142 Eduardo Lourenço, «A França em questão ou o fim da liberdade como boa consciência», Jornal da Baía, 
1959, p.1.  
Por não termos tido acesso ao original (nunca publicado em livro, mas apenas no já referido jornal  
brasileiro), faremos, com a devida vénia, todas as citações de palavras de Eduardo Lourenço desse texto a 
partir de uma cópia dactilografada das provas tipográficas actualmente na posse da Professora Doutora Maria 
Manuel Baptista. Assim, as páginas indicadas referem-se naturalmente a esse documento dactilografado. 
143 Ibidem.  
144 Ibid. p.2. 
145 Ibidem.  
146 Ibid. p. 1. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem.  
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tempo, em afirmações como: «através da França, que toca pela primeira vez, a fundo, a 

contradição histórica da sua mitologia essencial, é a Europa inteira que reajusta a sua 

vocação ideal à violência histórica longo tempo escamoteada»149 ou «o fim da boa 

consciência histórica da França não interessa apenas aos europeus»150. E ainda, «uma vez 

mais a França lutando pela sua ficção luta por todos, mesmo pelos que o ignoram. O fim da 

sua boa consciência é um fenómeno mundial»151. 

 Por outro lado, será interessante verificar como há já neste texto – escrito em 

plenos “Trinta Gloriosos” – palavras de Eduardo Lourenço que parecem ter um alcance 

quase premonitório sobre a futura “crise” francesa e uma análise mais fria e objectiva dos 

“vícios” e limitações «desta paradoxal nação»152, talvez porque, na circunstância, a podia 

«observar de fora, que é, como ele bem sabe, donde melhor se vê»153.  

 Em síntese, poderemos dizer, e recorrendo agora a palavras do autor bem mais 

recentes, que estamos perante a visão lourenciana da França como a nação que «antes de 

todas, (...) durante séculos, a título simbólico, era para considerável número de europeus, 

como uma espécie de quinta-essência da Europa ou, pelo menos, a alma dessa virtual 

Europa»154. 

Recordemos, entretanto, que à data da estadia de Eduardo Lourenço no Brasil, 

tinham obviamente já acontecido as duas Guerras Mundiais do século – que o ensaísta 

recorrentemente considera “americano”- com os dramas, horrores e mudanças geopolíticas 

e geoestratégicas que delas advieram directa ou indirectamente. Tal terá, com certeza, 

contribuído para que Eduardo Lourenço escrevesse estas palavras, por nós consideradas 

“dolorosamente felizes” por acertadas: «o século XX, com a sua mistura de maravilhoso-

técnico e de horrores que se supunham apenas próprios de idades bárbaras, ensinou-nos a 

modéstia»155. 

E é assim que, nesta Europa a braços com a tomada de consciência da sua própria 

barbárie, a crença humanista lourenciana parece declinar, ao mesmo tempo que o autor vai 

progressivamente reconhecendo (como já o fazia, aliás, no artigo escrito no Brasil a que 

                                                           
149 Ibidem. 
150 Ibid. p.2. 
151 Ibidem. 
152 Ibid. p.1. 
153 Rosa Maria Goulart, «Eduardo Lourenço: a arte do ensaio» Maria Manuel Baptista (coord.), Cartografia Imaginária 
de Eduardo Lourenço- dos Críticos, Maia, Ver o Verso, 2004, p.33. 
154 Eduardo Lourenço, «Da Europa como Agonia», Visão, 27 de Janeiro de 2005, pp. 56-57. 
155 Eduardo Lourenço, «Nós e a Europa: Ressentimento e Fascínio», Nós e a Europa ou as Duas Razões, 
Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1994, p.27.  
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atrás nos referimos) algumas fragilidades internas da pátria dos valores universais, onde 

entretanto fixará residência. 

 Se não esmoreceu, é certo, em Eduardo Lourenço a visão utópica da Europa da 

cultura, em contrapartida, boa parte da visão racionalista e eurocentrista provinda de 

Husserl será abandonada. A reflexão europeia lourenciana sofrerá, então, uma inflexão 

definitiva, decorrente de um alargamento do contexto europeu a toda uma nova realidade 

histórica e filosófica.  

E, doravante, cada vez mais enquadrada pelos desígnios do que hoje designamos 

por mundialização, apresentar-se-á, por isso, às vezes, melancolicamente disfórica, mas 

sempre marcada pelo elemento judaico-cristão, essencial em todas as leituras que da 

Europa foi fazendo Eduardo Lourenço.  

 

 

 2.2. Da Europa como desencanto e Utopia 

  

Em 2005, já antevendo o “não” francês à, ao tempo, “futura Constituição 

Europeia”, Eduardo Lourenço escreveu um artigo na imprensa portuguesa com o sugestivo 

e muito “francês” título de «A Débâcle Branca» em que considerava essa opção gaulesa 

um «”remake” suicidário que só tem paralelo simbólico na “débâcle” de 1940»156. 

A ousadia de tão radical comparação custou-lhe naturalmente algumas críticas de 

que a imprensa e a blogosfera deram conta na ocasião157, mas, a verdade é que Eduardo 

Lourenço não fazia mais do que insistir numa ideia muito sua: a França, porque perdeu 

relevância histórica, mostra-se incapaz de (ou já não o deseja?) se manter como «o ferro de 

lança da utopia europeísta»158, ou seja, já não consegue encarnar a nossa mitologia 

especificamente europeia. 

 Temos assim que, no entender de Eduardo Lourenço, a subalternização do 

Hexágono não é apenas um problema francês. Pelo contrário, os “destinos” gaulês e 

                                                           
156 Eduardo Lourenço, «A Débâcle Branca», Público, 29 de Maio de 2005, p. 6. 
157 Cf. por exemplo, António Brotas, «Carta a Eduardo Lourenço», Público, (na secção Cartas ao Director), 
31 de Maio de 2005, p. 6 e http://sitiodonao.weblog.com.pt/arquivo/2005/05. 
158 Eduardo Lourenço, «A Débâcle Branca», Público, 29 de Maio de 2005, p. 6. 
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europeu apresentam-se umbilicalmente ligados, ou melhor, a França, metonimicamente, é a 

Europa inteira159. 

 Então, e precisamente, porque não é mais o «paradigma político e modelo cultural, 

se não hegemónico, de relevância única a par da Inglaterra»160 que foi para a Europa e para 

o mundo durante quase trezentos anos, a França será, em grande medida, a responsável 

pelo estado de adormecimento da “ideia de Europa” ou até do desnorte daquilo a que, nos 

termos de Eduardo Lourenço, «nebulosamente chamamos Europa»161. 

Nesta linha de pensamento, defende o autor que, se «no fundo, para todos os 

europeus, a “sereia” Europa é uma ficção cómoda, uma figura de retórica que se encanta 

por elevar cada uma das suas “velhas” nações a um grau de prosperidade que em nada 

afecta o gozo celestial das suas entidades divinas»162, la faute, seja-nos perdoado o 

francesismo, é da «prima-dona da nossa história europeia»163. 

Em síntese, e de algum modo para justificarmos a relevância que damos ao artigo 

jornalístico a que temos vindo a referir-nos, diremos que nele, a propósito de uma questão, 

pelo menos na aparência, apenas do âmbito interno da política da União Europeia, Eduardo 

Lourenço reflecte, mais uma vez, sobre uma Europa tão rica de memória e, assim, de 

conteúdo histórico e mítico, como problemática e problematizante no actual contexto 

mundial. 

Da análise deste artigo, escrito já na sequência de um momento da história do 

século XXI europeu, ficam-nos, então, duas grandes ideias centrais na reflexão europeia 

lourenciana: por um lado, a concepção de uma Europa plural, feita de nações e, por isso, de 

identidades e diferenças várias que serão a causa directa da dificuldade que o Velho 

Continente continua a sentir no que à sua própria definição diz respeito; por outro, 

poderíamos talvez também concluir que esta Europa de difícil ou impossível definição, 

incapaz de se encontrar, continuará a poder ser “lida” em termos, digamo-lo de forma 

simplista, “geométricos, ou seja, de margem/ns mais ou menos distante(s) em relação a um 

centro irradiante que ainda hoje, para o bem e/ou para o mal, seria a França. 

                                                           
159 Num registo muito lourenciano, que nos parece balançar entre o irónico e o terno em relação a um país 
que conhece muito bem e que o acolhe há décadas, Eduardo Lourenço escreve: «há meio século que, 
confessando-o ou não, os franceses se dizem a si mesmos: o que é uma Europa que não seja uma 
“SuperFrança”? E que falta à França para que a Europa a complete?». Ibidem. 
160 Ibidem.  
161 Ibidem. 
162 Ibidem. 
163 Ibidem.  



 
 

A França na Reflexão Europeia de Eduardo Lourenço 

 

59 
 

Ora, já há quase vinte anos, no ensaio «Nós e a Europa ou as Duas Razões», 

incluído numa das suas obras mais emblemáticas sobre a Europa, justamente a propósito 

das relações das culturas portuguesa e espanhola com a cultura “europeia”, Eduardo 

Lourenço nos descrevera uma Europa albergando, durante três séculos, «duas maneiras de 

ser Europa»164, no essencial, resultantes originariamente da cisão entre católicos e 

protestantes, mas interpretadas culturalmente sobretudo em termos de centro e margem em 

relação à mesma França.  

 Nesse célebre ensaio, pondo a tónica na cultura ibérica no seio do Velho 

Continente, o estilo brilhante e lúcido de Eduardo Lourenço recorre a variadíssimas 

referências históricas e literárias para nos mostrar como coexistiram no espaço físico 

europeu «duas culturas, ou as duas Europas que nelas se exprimem, [que] parecem 

autonomizar-se em duas visões do mundo»165, duas tradições dessa Europa que, a nós, 

portugueses, provocam sentimentos ambivalentes de ressentimento e fascínio.   

 São então «duas Europas que nos disputam a alma»166: uma, aquém Pirinéus, a 

Europa castiça, conservadora, rural, social e religiosamente alienada, lírica, pobre, 

“absolutista”, ainda e sempre arrastada pela má-consciência de ter sido “grande”, de «ter 

dado novos mundos ao mundo» para depois se perder num conformismo profundo e 

atávico; a outra Europa, activa, aberta, culta e voluntariosa, disposta a estimulantes 

desafios, enriquecida pelo dinamismo mercantil das descobertas da primeira, é a que para 

sempre reclamará para si – com êxito – a imagem da modernidade, do espírito livre e 

humanista, da inquirição filosófica e científica, com a França cosmopolita e liberal à 

cabeça.167 . 

Mas Eduardo Lourenço recorda também neste texto que, talvez não por mera 

coincidência, «na mesma época em que a “razão cartesiana” instaura a figura moderna da 

Cultura fazendo tábua rasa do discurso cultural clássico, o pensamento ibérico configura 

uma outra perspectiva que é também crítica radical do mundo, mas sob o modo ético – 

                                                           
164 Eduardo Lourenço, «Nós e a Europa ou as Duas Razões», Nós e a Europa ou as duas razões, Lisboa, 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, p. 52. 
165 Ibid. p. 63. 
166 Eduardo Lourenço, «Nós e a Europa: Ressentimento e Fascínio», Nós e a Europa ou as duas razões, 
Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, p. 29. 
167 Cf. Eduardo Lourenço, «Nós e a Europa ou as Duas Razões» (09/02/1988), Nós e a Europa ou as Duas 
Razões, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988, pp. 51-65 e Miguel Real, O essencial sobre 
Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2003, p.91-92. 
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religioso»168, apresentando assim as suas célebres «duas razões» – a “razão” cartesiana e a 

“ razão” barroca – como «duas respostas, opostamente orientadas»169 mas, apesar de tudo, 

capazes de comunicar entre si enquanto leituras do mundo. 

Defende o autor que, ao tempo, todo o imaginário português se organizava ainda 

com base nesta dicotomia civilizacional e que esta espécie de «”guerra civil” foi a vida 

mesma da cultura europeia enquanto cultura moderna»170. A mesma que, precisamente 

através deste diálogo conflitual, se tornará, cada vez mais, detentora de um estatuto 

histórico e cultural único, enquanto, no seu centro fulgurante, a França conseguia que o 

mundo lhe prestasse «(...) em plena história presente, o mesmo género de atenção 

privilegiada que a Grécia merece num passado ideal, jamais inteiramente abolido»171. 

Insistindo numa ideia que lhe sabemos cara, constata Eduardo Lourenço que, a 

partir da França, como mito europeu supremo da Civilização e da Liberdade, «(…) a 

Europa definia o sentido do mundo, a evolução da História e o vector por que a 

consciência intelectual se deveria reger para ascender à “luz” da “civilização” (…)»172, 

escrevendo a propósito num outro texto de 1987: 

 
 Sem ter necessidade de se definir, agindo na ordem dispersa, em estado de guerra 
civil permanente, Cristandade ou Europa mercantil e industrial, eram os europeus 
quem definia o resto do mundo ou agia como se o definisse. Essa preocupação – mais 
ou menos pacífica – com o resto do mundo, e de que nós demos o exemplo, bastava 
para lhe emprestar essa figura do sujeito de uma História que, aliás, entre os “velhos 
parapeitos”, como dizia o fugitivo dela, Rimbaud, se escrevia. A História universal é 
uma invenção, uma pretensão sublime dessa Europa que ainda não sabia que era 
mortal 173. 

  

Dois anos depois, em «A Europa em Questão», sustentará ainda Eduardo Lourenço 

que «no fundo, todos os povos da terra tinham mais ou menos ser na medida em que 

participavam no ser por excelência, o”europeu”, não enquanto realidade empírica, mas 

enquanto versão da universalidade. Sob a tríplice caução de Deus, da Ciência e da Força, a 

                                                           
168 Eduardo Lourenço, «Nós e a Europa ou as Duas Razões», Nós e a Europa ou as duas razões, Lisboa, 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, p.62.  
169 Ibid. p.63. 
170 Ibid. p.64 
171 Eduardo Lourenço, «A França em questão ou o fim da liberdade como boa consciência», Jornal da Baía, 
1959, p.5.  
172  Miguel Real, O essencial sobre Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2003, 
p.93. 
173 Eduardo Lourenço, «A Europa em crise e a crise da Universidade», Nós e a Europa ou as Duas Razões, 
Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, p. 69, citado por Miguel Real, O essencial sobre Eduardo 
Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2003, p.93. 
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Europa, pequeno cabo da Ásia, podia pensar-se, mesmo para quem não era Hegel, como 

centro do mundo e modelo de civilização»174. 

Mas esta Europa da racionalidade – representada essencialmente «pela cultura 

francesa enquanto “discurso das Luzes”»175 – já não existe hoje ou, pelo menos, encontra-

se fragilizada a partir do seu próprio interior. Deste modo, acredita Eduardo Lourenço que 

«(...) o panorama da cultura europeia actual, indiferente ao destino dos seus antigos 

paradigmas e valores, ou vivendo ainda das suas sucessivas rupturas de sentido, banha 

numa fosforescência caótica, imenso clip de fulgurâncias imaginárias»176. 

Poderíamos talvez afirmar que, neste contexto, a Europa se comporta como outrora 

se apresentava Portugal: ora desenterra os “fantasmas” de factos e figuras brilhantes do seu 

passado e reconhece-se grande, ora, na prática do xadrez político e económico mundial, 

sente-se fraca e impotente.  

Desta dupla consciência, ou desta consciência dividida, expressa actualmente na 

dissonância dos discursos dos seus representantes políticos e culturais, toma forma uma 

Europa imageticamente desequilibrada, que parece tactear uma nova identificação, seja 

pela forte crítica provinda de intelectuais – nascidos quase sempre no seu “coração” 

franco-alemão, como Sartre, Lacan, Foucault, Heidegger... - seja pela atracção que 

continua a suscitar nas franjas territoriais, seja ainda pela emergência, no seu seio, de 

conflitos raciais e xenófobos que põem em causa o seu velho pretenso direito e dever à/de 

universalidade. 

Em resumo, é ideia recorrente em Eduardo Lourenço, em textos das décadas de 80 

e 90, que está a acontecer hoje à Europa o que acontecera a Portugal há quatrocentos anos: 

a auto-imagem da Europa ultrapassa em brilho o que ela verdadeiramente é. Se não, 

atentemos nestas palavras do autor numa entrevista concedida a Nadine Dormoy: 

 
 O problema é que a Europa foi sempre mais do que a Europa, já desde Alexandre, 
mas sobretudo desde aquilo a que poderíamos chamar a grande diáspora que foram as 
grandes descobertas. A Europa partiu à descoberta do mundo, e nunca mais voltou 
para casa. Regressámos, mas foi um falso regresso, porque deixámos línguas, 
tradições. Também recebemos, e a Europa transformou-se devido ao contacto com as 
terras exploradas. Apoderou-se de territórios imensos que explorou e tentou 
europeizar, mas essa fase acabou, é o grande acontecimento de século XX. Esse 

                                                           
174 Eduardo Lourenço, «A Europa em Questão» (1989), A Europa Desencantada, Lisboa, Visão, 1994, 
pp.46-47. 
175 Eduardo Lourenço, «Nós e a Europa ou as Duas Razões», Nós e a Europa ou as Duas Razões, Lisboa, 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, p. 61.  
176 Ibid. p.64. 
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processo de europeização planetário chegou ao fim, mas foi retomado por um 
afilhado, por um sobrinho, por um herdeiro, os Estados Unidos. Portanto, a 
europeização do planeta nunca parou. Actualmente, ela adquiriu um novo conteúdo, 
uma vez que os Estados Unidos não são a Europa 177. 
 

Ora, para Eduardo Lourenço esta hiperidentidade parece manifestar-se duplamente. 

A Europa sabe-se “mãe” da racionalidade científica e da liberdade política e económica, 

mas tem que reconhecer que hoje os Estados Unidos tomaram estas ideias-chave como 

uma bandeira178; acredita ser a criadora e defensora dos direitos humanos e da separação 

entre o Estado, a sociedade civil e a Igreja, mas tem de se defender na praça pública, fraca 

e sem convicções, do terrorismo e dos fundamentalismos que a ameaçam intramuros. 

Assim, o paralelo estabelecido por Eduardo Lourenço entre a imagem «irrealista» e 

«fantástica» do Portugal decalcado do século XVI que depois caminha para o abismo da 

decadência, original e psicanaliticamente analisada em O Labirinto da Saudade, e a de 

uma Europa «Bizâncio que olha para a História que não faz na televisão»179 poderá 

permitir-nos concluir que, em seu entender, assistimos, nas últimas décadas, ao início da 

decadência europeia, da qual o sinal mais evidente terá sido dado no início dos anos 90 

com o “não-papel” da Europa na Guerra do Golfo180. 

Na época, Eduardo Lourenço deu a lume variadíssimos ensaios em que fazia 

sobressair o pessimismo com que encarava o futuro do “sonho Europeu” face ao abalo de 

acontecimentos de relevância planetária como o desmoronamento do Leste, na sequência 

da queda do Muro de Berlim, e a intervenção americana no Golfo, ao ponto de escrever: «a 

Europa saiu da história. A Europa e os europeus estão mortos por sair de uma história que 

                                                           
177 Eduardo Lourenço, «Entretien sur L’Europe» (entrevista de Nadine Dormoy), Nós e a Europa ou as duas 
razões, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, p.198. O texto está em francês já que a entrevista 
fora  anteriormente publicada na revista (dirigida pela entrevistadora), Europe Plurilingue, nº3 em Novembro 
de 1992, com o título «Entretien avec Eduardo Lourenço», pp.52-65. A tradução é nossa. 
178 Desta relação ambivalente entre a Europa e os Estados Unidos disse Eduardo Lourenço numa entrevista 
de 1996: «Os Estados Unidos não nasceram “contra”, mas como separação de uma mãe-pátria, de um 
continente-pátrio, que é a Europa. Daí as relações de tipo edipiano que existem entre os Estados Unidos e a 
Europa. A Europa ainda funciona como um referente, embora como se fosse uma espécie de solar fascinante 
mas abandonado (...)». Eduardo Lourenço, «Contra a Europa-Museu – entrevista com Eduardo Lourenço», A 
Europa no Limiar do Ano 2000. A «Agora» europeia, Luís Tibério, (entrevista) Lisboa, Gabinetes em 
Portugal da Comissão Europeia e Parlamento Europeu, 1996, p.97. 
179 Eduardo Lourenço, «Divagações de um Europeu à Procura da Europa», A Europa Desencantada - para 
uma mitologia europeia, Visão,1994, p.20. 
180 Cf. Miguel Real, O essencial sobre Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
2003, p.95-97. 
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fizeram durante séculos, que os cansou, que já lhes não diz nada, como aos gregos do 

tempo de Alexandre ou aos romanos da decadência»181. 

Nas páginas iniciais do volume em que coligiu muitos desses textos – A Europa 

Desencantada - Para uma Mitologia Europeia - pode ler-se, a este propósito, que este 

“silêncio”europeu é bem sintomático da subalternização do Velho Continente do final do 

século XX e que «levará muito tempo até que se descubra, em toda a sua amplitude, o que 

representou, como “acto de cultura” e imediata transgressão ética, a chamada “Guerra do 

Golfo”»182. 

 Mais adiante, num outro ensaio, com desassombro, acrescenta E. Lourenço: «(...) 

pela sua ausência militar, a Europa enquanto tal (e não em ordem dispersa) é já a grande 

vencida da Guerra do Golfo. E quanto mais simulada for essa guerra, maior, e de mais 

vastas consequências, será a vitória dos Estados Unidos. Sem um tiro, e merecidamente, 

assegurar-se-á por largos anos do leardership mundial»183. 

É, então, esta Europa, frágil no presente, mas hiperidentitária quanto ao passado, 

que temos, nós, europeus, e que continua a atrair os que delas se sentem excluídos. Foi 

neste espaço, que se imaginava, à maneira leibniziana e com optimismo, como «um só 

corpo em que cada uma das suas nações seria como uma mónada misteriosamente fechada 

sobre si mesma e não menos misteriosamente, cantando, por assim dizer, a uma só voz e 

em uníssono»184 que Portugal se integrou politica e economicamente (finalmente!) em 

1986. 

Vinte anos depois de nos “termos feito” Europa, nós portugueses, e de termos 

acedido ao grau zero deste processo de superação final de relações ancestrais com o Velho 

Continente – a inclusão – que, aliás, continua a seduzir indivíduos e nações inteiras – em 

alguns de nós e, connosco, há muito, em Eduardo Lourenço, sente-se, afinal, um certo 

“desencanto”185.  

                                                           
181 Eduardo Lourenço, «A Marginalização da Europa», A Europa Desencantada - para uma mitologia 
europeia, Visão,1994, p.92. 
182 Eduardo Lourenço, «Divagações de um Europeu à Procura da Europa», A Europa Desencantada - para 
uma mitologia europeia, Visão,1994, p.15 
183 Eduardo Lourenço, «O Segundo Suez da Europa», A Europa Desencantada - para uma mitologia 
europeia, Visão,1994, p.78.  
184 Eduardo Lourenço, «Da Europa como cavalo de Tróia de si mesma», (prefácio de) Cartas da Europa -- o 
que é europeu na literatura europeia, Lisboa, Fim de Século, 2005, p.11. 
185 Cf. Miguel Real, O essencial sobre Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
2003, pp.97-98. 
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 Acedemos ao eldorado do conforto económico e tecnológico, é certo, mas, tal 

como explicou ainda mais recentemente Miguel Real, sintetizando o pensamento de 

Eduardo Lourenço sobre a Europa - por ventura de forma demasiado pessimista e restritiva 

-  aquela em que entrámos estava já «humanisticamente decadente», já não era a Europa 

que tínhamos sonhado, a que buscávamos há quatrocentos anos desde que dela tínhamos 

saído.  

 Ainda segundo o mesmo estudioso da visão europeia de Eduardo Lourenço, neste 

caos mundializado, se não se poderá dizer, sem exagerar, que Portugal abraçava já um 

cadáver, a Europa estava pelo menos “moribunda” e, sobretudo, dá-se conta que não está 

“sozinha” no mundo. Pelo contrário, é, cada vez mais, pressionada num jogo 

geoestratégico – uma nova ordem mundial – em que jovens potências como os Estados 

Unidos, a Rússia, o Japão - nos últimos anos, também a China e a Índia - ditam agora 

novas regras e ela, a Europa, como Europa, já não é “actor da história”186. 

 Todavia, a nós, parece-nos antes que, «velho europeu e europeísta convicto», como 

frequentemente se auto-denomina e sempre “heterodoxo”, Eduardo Lourenço mantém face 

à Europa uma atitude que é de angústia e de dúvida, é verdade, mas também sempre de 

esperança e desejo. Repare-se como, há relativamente pouco tempo no seu estilo 

“ondulante” e polissémico habitual, nos recomendava, com fina ironia, a nós portugueses, 

sempre dominados pelo «atávico complexo de Aljubarrota»187 que, «se não queremos que 

um novo sonho de Junot nos converta em túnica jogada aos dados pelos senhores do 

mundo, devemos reinventar a barca que nos leve à única Índia que nos assegura a 

sobrevivência. Por sorte nossa já existe: chama-se Europa. Mas o nosso entusiasmo para 

embarcar nela é nenhum ou fictício. Pior para nós»188. 

 Ora, justamente a propósito da adesão de Portugal à actual União Europeia, 

Eduardo Lourenço escreveu: «a nossa entrada na Europa, que podia apenas ser 

aproximação forçada e exterior, como em parte o continua sendo, era – é – também a 

entrada da Europa em nós, confronto e participação não apenas nos mecanismos de 

                                                           
186 Cf. Miguel Real no documentário «Eduardo Lourenço - uma poética do pensamento», com autoria e 
realização de Abel Cardoso e Ana Paula Antunes. Produzido pela Universidade Aberta em Janeiro de 2006, 
foi exibido no Espaço Férias da Universidade Aberta na RTP2, em 29 de Julho do mesmo ano. Contém 
excertos de uma entrevista a Eduardo Lourenço datada de Janeiro de 2002 e depoimentos posteriores de 
especialistas lourencianos como Maria Manuel Baptista, Onésimo Teotónio de Almeida, Miguel Real, José 
Gil e Ana Nascimento Piedade, recolhidos por Cristina Valente e Raquel Santos.  
187 Eduardo Lourenço, «O Sonho de Junot», Visão, 19 de Fevereiro de 2004, p. 122. 
188 Ibidem. 
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construção europeia, mas imersão mais intensa, mau grado as aparências em contrário, no 

magma complexo da herança cultural simbólica da Europa»189. Então, talvez possamos 

inferir que cada povo/ nação na mesma situação e a Europa ela própria sentirão este 

«momento europeizante»190 como o da reconciliação consigo próprios, porque deixam de 

se sentir «imaginariamente sós, fonte ambígua de ostracismo e singularidade cultivada»191 

para acederem – de forma mais ou menos plena, é essa a questão – a uma cultura europeia 

velha de séculos e essencialmente cosmopolita192.  

Então, «que futuro se pode esperar da Europa e como Europa»193 ou «Quem quer 

(ainda) a Europa?»194, como chegou a perguntar Eduardo Lourenço num ensaio de 1993 

com o mesmo título, escrito na sequência da «imprevisível queda do Muro de Berlim»195, 

do primeiro conflito americano com o Iraque e do sangrento desfazer da antiga Jugoslávia. 

“Peripécias” geopolíticas que, segundo Eduardo Lourenço, deixaram a Europa ainda mais 

fragilizada politicamente, porque se encontrou, de súbito, desestruturada e, por isso, em 

desequilíbrio profundo.  

De facto, vimos já como o ensaísta português parece nunca ter partilhado da euforia 

“planetária” que via na derrocada do Muro de Berlim o fim de todos os males europeus. 

Pelo contrário, Eduardo Lourenço vem defendendo desde 1989 que a Europa, obrigada a 

conciliar (com pouco sucesso) o “alívio” de uma Alemanha reunificada “naturalmente 

europeia” com o estado de «indescritível perplexidade»196 e «desarrumação íntima»197 de 

uma França inquieta, se sentiu impotente para lidar quer com o acordar de velhas 

rivalidades no “coração” da Europa, quer com a resposta sobranceira dos Estados Unidos 

que, com um «desplante prático e técnico»198 sem limites, se permitem «traduzir em 

americano»199 a impotência dessa mesma Europa.  

                                                           
189 Eduardo Lourenço, «A Europa no Imaginário Português», A Europa Desencantada - para uma mitologia 
europeia, Visão,1994 p. 149. 
190 Ibid. 148. 
191 Ibid.147. 
192 Cf. Miguel Real, O essencial sobre Eduardo Lourenço, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
2003, p.98. 
193 Eduardo Lourenço, «Quo vadis Europa?», (6/12/2005), Comunicação apresentada à Conferência 
Internacional de Lisboa, 6 de Dezembro de 2005, p.2, disponível em 
http://www.ieei.pt/index.php?article=2075&visual=5.  
194 Eduardo Lourenço, «Quem quer (ainda) a Europa?», A Europa Desencantada - para uma mitologia 
europeia, Visão,1994 pp. 191-197. 
195 Ibid. p. 193. 
196 Ibid. 194. 
197 Ibid. 195 
198 Ibid. p.191. 
199 Ibidem. 
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É neste quadro ambivalente que já em 1991, nos ensaios de L’Europe Introuvable, 

por detrás da aparência céptica do título, vamos encontrar um ensaísta que, ao reflectir 

sobre a singularidade civilizacional da Europa, assume, qual D. Quixote, uma atitude quase 

militante, reclamando ainda uma Europa como espaço e ideal histórico e político.  

 Mas nem por isso deixou Eduardo Lourenço de, em tom sobredeterminado e 

polémico, insistir na ideia de que a Guerra do Golfo foi a derrota da Europa (a maior 

depois da tomada de Constantinopla)200, porque não soube afirmar a sua diferença em 

relação aos Estados Unidos da América, considerados o protótipo de um pragmatismo 

consumista, cultor dos mecanismos cegos do mercado e da ideologia liberal.  

 Ora, para Eduardo Lourenço, ambos, mercado e liberalismo, ignoram a dimensão 

cultural da vida como demanda trágica de um sentido, enquanto, pelo contrário, a cultura 

europeia é vivida como instância soberana que o sujeito europeu assume em termos de 

tragicidade, isto é, como consciência sempre dividida, interrogante e, por isso, “infeliz”. 

 Mesmo assim, ou precisamente por isso, Eduardo Lourenço parecia ainda acreditar 

que, num futuro mais ou menos próximo, a Europa poderia existir como Europa cultural, 

ou melhor, “alimentada” e assente na cultura europeia. Na sua perspectiva, esta seria a 

única que, desde a origem, foi vivida como uma vontade de criar uma realidade autónoma 

feita de conhecimentos e valores com a qual cada europeu se relacionava no dito registo 

trágico201.   

 De facto, num dos textos de L’Europe Introuvable, Eduardo Lourenço diz mesmo 

que «contudo, apesar deste pessimismo imposto pelo espectáculo da cultura europeia neste 

momento, é preciso acreditar em que nada estará verdadeiramente perdido, que a Europa 

do Futuro poderá continuar a dizer-se e a merecer ser chamada europeia se não perder de 

vista que não é mais do que uma inesgotável busca de sentido para a sua história e para a 

História do Mundo»202.  

                                                           
200 Ideia recorrente em variadíssimos outros ensaios e entrevistas da mesma época e posteriores. Cf., entre 
outros, Eduardo Lourenço, «A Europa na Encruzilhada», (26/09/90), Finisterra - Revista de Reflexão e 
Crítica, nº6, 1990, Outono, de 29 de Novembro de 1990, p.10, em que Eduardo Lourenço chama à Guerra do 
Golfo «a primeira não guerra da Historia» que deixou a Europa «transformada em satélite e obrigada a uma 
acção de riscos incalculáveis que os Estados Unidos tomaram em seu nome, sem a calcular» e Eduardo 
Lourenço, «A Europa anda a reboque dos Estados Unidos»,O Diabo, (entrevista com Nuno Dias da Silva), 14 
de Outubro de 2003, pp.12-13. 
201 Para Eduardo Lourenço esta espécie de “ancrage” do homem europeu será, desde a Grécia, a Filosofia 
que se instituiu duplamente como sua marca de origem e seu horizonte. 
202 Referimo-nos a «La jeune génération et l’avenir de l’Europe», Paris, Métailié, 1991, pp.85-91.Trata-se da 
tradução da intervenção do autor no colóquio Os jovens e a Cultura na Europa do Futuro - I Encontro de 
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 Defendia utopicamente Eduardo Lourenço que só a memória “europeia” desta 

aventura humana, inventada pelo modelo grego, esta herança “metafísica”, trágica, mítica 

e, por isso, futurante, sentida como «(...) envenenada e estimulante (...)»203, poderia 

constituir-se «(...) como projecto, como sonho ou como utopia, uma Europa do Futuro, ou 

antes um futuro europeu, isto é, uma vida colectiva, económica, política, social, cultural, 

para viver ou compartilhar»204 para acrescentar, com realismo : «esta Europa, que pode não 

ser ainda uma autêntica realidade, tomará a orientação que as novas gerações, (...), lhe 

derem»205. 

  A este propósito, salienta Maria Manuel Baptista que, para Eduardo Lourenço, 

«(..) a utopia Europa ou recolhe em si esta herança (...) e a projecta no futuro, ou não 

poderá ser Europa nenhuma»206, no actual quadro de cultura mundializada – que a Europa 

também já assumiu como sua e que o autor classifica de «super-mercado flamejante»207 – 

em que tudo é bem de consumo, até mesmo a Democracia  

 Desta forma, e continuando a seguir de perto as palavras desta reputada especialista 

do universo lourenciano, poderemos dizer que, no texto da referida conferência como em 

múltiplas outras circunstâncias, Eduardo Lourenço insiste numa linha de pensamento 

mítico-utópico208 da ideia de Europa, afirmando que esta construção/reinvenção da utopia-

Europa é renascimento, mas não pode despojar-se das dinâmicas do passado, entendidas 

não apenas como simples e constante acumulação de informação, mas memória, ou seja, 

                                                                                                                                                                                
Lisboa, promovido pelo Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, em Dezembro de 1989, pelo que todas as 
citações que apresentamos relativas a esse mesmo ensaio são feitas a partir do texto da referida conferência. 
Eduardo Lourenço, «Os jovens e a Europa do Futuro» (1989), I Encontro de Lisboa – Os jovens e a Cultura 
na Europa do Futuro, Lisboa, Centro Nacional de Cultura e Instituto Juventude, 1990, p. 138.  
203 Ibid. p.132. 
204 Ibid. 133. 
205 Ibidem. 
 É curioso notar que, do já várias vezes citado documentário da Universidade Aberta, constam declarações de 
Eduardo Lourenço bem mais recentes - de Janeiro de 2002 - em que o ensaísta continua a assumir  esta 
mesma Utopia, ao lado do tal desencanto, porque, diz ele, « (...) ainda não temos a consciência de nós 
próprios como europeus (..)», insistindo, no entanto, que ser “europeu” e português, francês, italiano ... não 
são condições incompatíveis. 
206 Maria Manuel Baptista, A paixão de compreender, Porto, Asa, 2003, p.422. 
207 Eduardo Lourenço, «Os jovens e a Europa do Futuro» (1989), I Encontro de Lisboa – Os jovens e a 
Cultura na Europa do Futuro, Lisboa, Centro Nacional de Cultura e Instituto Juventude, 1990, p. 133. 
208 O conceito de utopia não deve aqui ser tomado no sentido “clássico” do termo de pendor humanista e 
racionalista. Como nos explica Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço sempre recusou a utopia assim 
encarada, quer ela seja de tendência política conservadora ou progressista. Devemos antes considerar a 
dimensão de «paixão positiva» da Utopia que, nos textos mais actuais, o autor associou a conceitos ligados à 
terminologia do mito, nas suas vertentes imaginária, simbólica e real. O próprio Lourenço parece preferir a 
designação de «discurso mítico» para nomear o seu discurso utópico mais recente sempre e umbilicalmente 
ligado à construção/invenção da Europa. Cf. Maria Manuel Baptista, A paixão de compreender, Porto, Asa, 
2003, pp.416-417. 
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história mítica e simbólica. Por outro lado, há que ultrapassar o niilismo das sociedades 

actuais, cujo vazio ontológico parece levá-las a uma atitude de cepticismo em relação a três 

valores outrora “entusiasmantes”, expressos em outras tantas palavras “mágicas” e quase 

indissociáveis: Europa, Democracia e Cultura.  

 É ainda a mesma investigadora que nos demonstra como é, precisamente, neste 

quadro de desesperança e descontentamento, por norma, tão propício à passividade, que 

Eduardo Lourenço vai refundar poieticamente a sua “Utopia-Europa”. Na verdade, o 

projecto de construção/invenção da Europa do nosso filósofo da cultura, por ser utópico e 

mítico, pode conter e aceitar em si a contradição de uma «utopia trágica, ou seja, crítica, 

dilacerada, vigilante»209, coexistindo com uma “paixão positiva” plena de esperança.  

 Acrescente-se que este processo utópico de se “cumprir” ou “fazer” Europa, para 

usar duas formulações habituais em Eduardo Lourenço, requer, por essência, imaginação 

impregnada de memória, fantasia e realidade. Em suma, é uma”utopia mítica” algo 

“melancólica”, porque sempre feita de esperança e desejo, imaginário e imaginação, risco e 

incerteza210. 

 Entretanto, assinale-se também que esta nova dimensão um tanto disfórica da 

reflexão lourenciana sobre a Europa, a par da perplexidade sentida na atmosfera europeia 

do início da década de 90, propiciaria eventualmente epítetos como “Europa desorientada” 

ou “Europa agonizante”. Mas, na verdade, em 1994, Eduardo Lourenço preferiu dar a uma 

nova colectânea de ensaios sobre esta temática211, publicada, desta vez, em Portugal, o 

título, quase “poético”, de A Europa Desencantada - Para uma Mitologia Europeia.  

 Com efeito, no prefácio da 1ª edição desta obra, ressalta Eduardo Lourenço que faz 

esta opção precisamente «para salvaguardar o futuro de um sonho europeu (...) mais 

imperativo do que nunca sem esquecer a melancolia presente que o envolve»212, já que é 

evidente que «esse sonho europeu atravessa dias difíceis»213. Porém, acrescenta o autor, 

                                                           
209 Ibid. 417. 
210  Cf. Ibid. pp.417-424. 
211 Inéditos ou, entretanto, publicados na imprensa portuguesa, em particular no diário Público, e nos 
semanários Expresso e JL- Jornal de Letras, Artes e Ideias. Mais tarde, em 2001, a obra foi reeditada com o 
mesmo título, mas acrescida de novos textos e de um novo prefácio. 
212 Eduardo Lourenço, A Europa Desencantada - para uma mitologia europeia, Visão,1994 p. 6. 
213 Ibidem. 
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tratando-se de «um sonho mal sonhado»214, esse desencanto poderá ser benéfico já que 

«comporta a vontade de o sonhar melhor»215. 

 O desencanto “parirá” assim essa utópica mitologia europeia que, segundo Eduardo 

Lourenço, é sempre e definitivamente uma Europa da Cultura216. Para ele, nós, europeus, 

herdeiros de uma cultura de diálogo, só assim «faremos Europa»217. 

 Ao longo desta obra, pergunta-se frequentemente Eduardo Lourenço o que falta a 

esta Europa que contém grandes potencialidades na ordem da ciência, da técnica, do 

sucesso comercial num mundo aberto, mau grado a sua relativa impotência política. E, 

sempre interrogante, questiona-se também sobre quais as vias para chegarmos à Europa, 

mais ou menos mítica, que nos propomos construir como continente de paz e factor de 

equilíbrio num mundo que não a encontrou até hoje. 

Ele próprio responde, em diversas ocasiões, dizendo que Jean Monnet estava certo, 

quando decidiu começar pela Europa da política e sugere que nos envolvamos, primeiro, 

como sujeitos políticos, como vontades políticas, insistindo: «mobilizemo-nos com a 

Europa que quer ser Europa»218, contra a actual paralisia europeia para não sermos «a 

Penélope da História»219, contra este «sono europeu»220, este hibernar da ideia de Europa, 

«para que não acordemos um dia sem saber quem somos, onde estamos e para onde 

vamos»221. 

 Assim, para Eduardo Lourenço, se a raiz objectiva da actual fragilidade europeia 

decorre também obviamente da sua incapacidade de se constituir com um mínimo de 

coerência política, ela está intrinsecamente presa à ausência de uma “mitologia” europeia 

com que o cidadão comum europeu se identifique. 

 E é de novo nas páginas de A Europa Desencantada que o autor defende como, no 

confronto com os outros actores histórico-políticos do nosso tempo – Islão, Estados 

                                                           
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 Mesmo que desde «Europa ou o Diálogo que nos Falta» o conceito lourenciano de cultura venha 
adquirindo novos contornos. Já no século XXI, escrevia Eduardo Lourenço: «A Cultura não é o lugar de 
revelação alguma, é apenas o lugar onde todas as revelações são examinadas e discutidas sem fim. Para que 
cada um de nós possa viver dessa discussão infinita do mundo e de si mesmo». Eduardo Lourenço, 
«Intelectuais, Democracia e Socialismo», Público, 18 de Fevereiro de 2005, p. 23. 
217 Eduardo Lourenço, A Europa Desencantada - para uma mitologia europeia, Visão,1994 p.8. 
218 Eduardo Lourenço, «Quo vadis Europa?», (6/12/2005), Comunicação apresentada à Conferência 
Internacional de Lisboa, 6 de Dezembro de 2005, p.3, disponível em 
http://www.ieei.pt/index.php?article=2075&visual=5.  
219 Ibidem. 
220 Ibidem. 
221 Ibidem. 
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Unidos, Japão, China... – «a chamada “Europa” é a “entidade” menos definida, não só 

porque histórica e culturalmente assim é, mas porque nenhum desses actores da cena 

mundial tem interesse em que o venha a ser»222. 

 E a fechar o prefácio da referida obra, escrevia Eduardo Lourenço que, então, 

devemos procurar para a Europa «um referente, de conteúdo cultural e imaginário 

naturalmente partilhável, uma espécie de património comum, em função do qual tenha 

algum sentido ou possa mesmo ser uma finalidade exaltante inventar uma “Europa” que 

por ter existido de mais não sabe que não existe com aquela imperiosa evidência dos que 

escapam à subalternização histórica»223. 

 Em suma, poderíamos dizer que, para Eduardo Lourenço, a Utopia Europa não é 

uma questão de supranacionalidade nem de multiculturalismo abstracto. Trata-se antes da 

crença, às vezes “desencantada”, numa reserva interna de cultura, capaz de levar à 

ressurgência dessa espécie de superidentidade europeia que, em seu entender, advém, 

sobretudo, do facto de na Europa a cultura ser, desde há muito, uma esfera autónoma com 

a qual os europeus estabelecem uma relação que julga de natureza dramática e expressão 

espiritual. 

 Parece-nos, portanto, que no que toca à sua reflexão europeia, Eduardo Lourenço, 

como tão bem nos explica Maria Manuel Baptista, é claramente detentor de «um 

pensamento ético-utópico, a exigir o envolvimento do filósofo na vida social e política do 

seu tempo, numa postura que permite ultrapassar o cepticismo ou agnosticismo a que a 

pós-modernidade tem frequentemente conduzido»224.  

 Então, mesmo aceitando que a Europa “eufórica” – da política e da economia – não 

se encontrou/construiu culturalmente e, o que é pior, às vezes nada indica que o venha a 

fazer, Eduardo Lourenço vê-a como o lugar de uma das mais trágicas aventuras humanas a 

convocar, para lá da reflexão teórica e filosófica, a exigência da acção do “eu” na sua 

relação com o Outro.  

 Ora, se sabemos que Eduardo Lourenço foi iniciado na “religio” com Deus e o 

Outro pela rigidez rural do catolicismo familiar – embora tendo-se tornado cedo um 

“citadino” com acesso aos valores humanistas e racionalistas ”laicos”- pressentimos 

                                                           
222 Eduardo Lourenço, A Europa Desencantada - para uma mitologia europeia, Visão,1994 p. 7. 
223 Ibid. pp. 7-8. O itálico não consta do original. Pretende aqui ressaltar o claro carácter mitológico e utópico 
desta Europa da Cultura de Eduardo Lourenço. 
224 Maria Manuel Baptista, A paixão de compreender, Porto, Asa, 2003, p.17. 
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também em parte da sua obra ensaística 225 um cristianismo (ainda que sem fundamentação 

teológica) que ele próprio assumiu numa entrevista como «problemático, de 

questionamento, (...) mas também uma vivência dele, mais próxima da mensagem 

evangélica original. A que não vive tanto do passado como do futuro e o modela»226.  

 Este quadro de referência ética cristã fundada num Deus ausente e num “misticismo 

sem fé” é claramente avocado pelo próprio Eduardo Lourenço quando, com a convicção e 

a autoridade “moral” de quem perfazia já oito décadas de uma longa existência de reflexão 

interior e de diálogo constante com o mundo, reafirmou, sem rodeios, na mesma entrevista 

datada de 2003: 

  Penso é que há uma coisa inalterável: o meu enraizamento no cristianismo. A coisa 
mais importante, mais fundamental, que me aconteceu foi ter nascido cristão. Ser 
cristão é um destino. Com todas as consequências que isso tem e implica. Quando a 
pessoa ainda não tem consciência de si já banhou na água simbólica do baptismo – e 
isso é indelével. Sou, cada vez mais, um cristão. Como inscrição cultural, essencial, na 
visão cristã do mundo, na sua radical universalidade. No papel conferido ao Outro na 
definição da Humanidade227. 

 

Assim e se, como defende Maria Manuel Baptista, «o Outro afinal coincide com o 

”próximo” cristão, não é de estranhar que, para Lourenço, a utopia Europa se deva, em 

última análise, conduzir pela ideia de “ fraternidade cristã”»228, até porque foi o próprio 

Eduardo Lourenço que, quando inquirido sobre o que propunha como formulação de uma 

“ideia” nuclear para uma Europa carente de ideologias, respondeu “simplesmente”: «(...) a 

fraternidade cristã, mesmo sabendo-se que o mundo cristão está morto»229. 

Então, não será também de estranhar que, no culminar de uma reflexão sobre as 

suas próprias inquietações e angústias interiores, Eduardo Lourenço tenha confessado, com 

                                                           
225 O mesmo acontecendo na maior parte das variadas e longas entrevistas que Eduardo Lourenço concede: a 
par  das suas aldeia e infância e da relação de presença/ausência com os pais (falecidos muito cedo), há 
constantes alusões à sua educação de matriz católica, mas sobretudo ao valor fundamental da referência 
crística como inscrição cultural. Assinale-se, a propósito, que são de Eduardo Lourenço estas palavras 
produzidas numa entrevista há mais de duas décadas: «hoje só conservo como referência essencial algo que 
não é justamente o mito mas que foi vivido emocional e culturalmente na infância como mito, e que é para 
mim, enquanto habitante do mundo ocidental e do mundo cristão, o modelo de todos os modelos. E esse 
modelo, para mim, chama-se Cristo, centro e margem da História - da nossa, de ocidentais, em todo o caso 
(...)». Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço no labirinto da identidade» (6/12/1986), Inês Pedrosa, 
(entrevista de), Anos Luz, Trinta Conversas para celebrar o 25 de Abril, Lisboa, Dom Quixote, 2004, pp. 
105-106.   
226 Eduardo Lourenço, «O Mundo Secreto de Eduardo Lourenço», (entrevista de José Carlos de Vasconcelos) 
Visão, 22 de Maio de 2003, p. 150. 
227 Ibidem.  
228 Maria Manuel Baptista, A paixão de compreender, Porto, Asa, 2003, pp.431. 
229 Eduardo Lourenço, «“A Europa ou Será Cristã, ou Não Será” - Os Livros Portugueses na Europália», 
(1991/10/14), Público, 1991, 14 de Outubro, p.32.   
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a mesma “simplicidade”, que «talvez a única coisa verdadeiramente importante seja 

atravessar a vida sem magoar os outros e sem ser magoado pelos outros»230. 

 É que, afinal, aquele que considera a Bíblia «o texto fundador da cultura a que 

pertencemos»231 - talvez porque sinta que a nossa civilização ocidental não conseguiu 

oferecer nenhum outro referente capaz de exprimir a totalidade da condição humana, para 

além da “voz” enigmática que fala no Evangelho, fundadora da Ética, em sentido prático, 

mas estando aquém e além dela - acaba por defender que «a Ética é uma corrupção, uma 

palavra do mundo grego. A palavra do mundo cristão é Amor»232. 

O Amor, «a única eternidade que nos é acessível», (...) a necessidade de suportar 

tudo o que carregamos de efémero»233, será ele capaz de nos permitir «partir da nossa 

matriz cultural e criar uma nova mitologia impregnada de novas imagens que tenham um 

poder de universalização, como, de resto, sempre o teve a cultura europeia [?] Eis o repto 

de Eduardo Lourenço que nos aponta, assim, o rosto da própria “utopia praticável”»234. 

E se para Eduardo Lourenço a utopia, porque «passa pela vontade de fechar e 

suprimir o conflito, (...) é perfeita por definição e essa perfeição só pode ser a perfeição da 

morte, [já que] não há outra»,235 o Amor e a Morte instituem-se, enfim, como os grandes 

temas lourencianos. Também, porque «não há outros, não há outros»236. 

Mas não esqueçamos, sobretudo, que Eduardo Lourenço tem e/ou suscita «a paixão 

de compreender»237. Ora, diz o próprio autor que «a cada um a sua paixão. Não está 

proibido a um europeu à procura da Europa desejar, não menos apaixonadamente, que uma 

                                                           
230 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», (1999/1/27), 25 Portugueses, Luís Osório, Lisboa, Editorial 
Notícias, 1999, 2ªedição, p.161 (entrevista conduzida por Luís Osório), p.161. 
231 Eduardo Lourenço, «O Mundo Secreto de Eduardo Lourenço», Visão, 22 de Maio de 2003, p. 150.  
232 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço no labirinto da identidade», (6/12/1986), Inês Pedrosa, (entrevista de), 
Anos Luz, Trinta Conversas para celebrar o 25 de Abril, Lisboa, Dom Quixote, 2004, p.106.   
233 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», (1999/1/27), 25 Portugueses, Luís Osório, Lisboa, Editorial Notícias, 
1999, 2ªedição, p.161 (entrevista conduzida por Luís Osório), p.164. 
234 Maria Manuel Baptista, «(Des)Encontros na Disneylândia Cultural», Revista da Universidade de Aveiro - 
Letras, nº 18, Publicação do Departamento de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, 2001, p. 281. 
Comunicação apresentada ao 6º Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas – Rio de Janeiro, Agosto 
de 1999. 
235 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», (1999/1/27), 25 Portugueses, Lisboa, Editorial Notícias, 1999, 
2ªedição, p.161 (entrevista conduzida por Luís Osório), p.161. 
236 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço no labirinto da identidade» (6/12/1986), Inês Pedrosa, (entrevista de), 
Anos Luz, Trinta Conversas para celebrar o 25 de Abril, Lisboa, Dom Quixote, 2004, p.106.  
237 Ideia fundamental sobre Eduardo Lourenço defendida por M. Manuel Baptista na obra com o mesmo título: 
Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço – a paixão de compreender, Porto, Asa, 2003.  
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verdadeira Comunidade acabe por nascer, como espaço de liberdade para si mesma e para 

os outros»238. 

 Por fim, seja-nos permitido usar as palavras de Eduardo Prado Coelho quando este 

diz: «rondamos (...) a ideia fulcral de Eduardo Lourenço: a de que estamos sempre 

embarcados, e que não podemos nunca pensar o barco da nossa navegação de um ponto de 

vista exterior ao próprio barco»239. 

  Seja então este barco – que não uma jangada de pedra – a Europa. Com Eduardo 

Lourenço, embarquemos nele/nela e pensemo-lo/la de dentro de si/nós próprio/a(s).

                                                           
238 Eduardo Lourenço, «Divagações de um Europeu à Procura da Europa», A Europa Desencantada - para uma 
mitologia europeia, Visão,1994 p.23. 
239 Eduardo Prado Coelho, «A criança que brinca no adro da igreja», texto introdutório da obra de Maria Manuel 
Baptista, Eduardo Lourenço – a paixão de compreender, Porto, Asa, 2003, p.8. 
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«Nada separa mais do que a implicação religiosa.» 

Eduardo Lourenço, 2006 
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3. Europa(s) e religiões 

 

 

 Vimos já como é nodal na reflexão europeia lourenciana a ideia de que o Velho 

Continente transporta no seu património genético a virtualidade – frequentemente 

convertida em atavismo – de a sua definição (ou a falta dela) como sujeito da História se 

fazer internamente pelo conflito e na relação com o Outro também, no essencial, pela 

“negativa”.  

 Quer isto dizer que, para não ser um simples somatório de nações dispersas, para se 

mobilizar politicamente com um mínimo de vitalidade, coerência e sentido “futurante”, a 

Europa sempre precisou que o contexto mundial lhe permitisse ser “contra” ou ter medo de 

algo. Foi assim outrora com o Turco. Foi assim com a União Soviética, os “blocos”, a 

“Guerra Fria” e o receio de mais um conflito mundial no século XX. Colocada no centro 

do mundo, entre pólos, a Europa definiu, por isso, a vida política mundial até à queda do 

Muro de Berlim. 

 Foi esta concepção de Europa, cuja solidez política provinha, afinal, menos da 

partilha de um fundo comum de referências históricas e simbólicas do que da sua mestria 

em provocar e gerir confrontos, consigo mesma ou com os outros, que Eduardo Lourenço 

retomou, uma vez mais, numa entrevista dada em 1996, já em contexto de secundarização 

ou, nas suas palavras, de «automarginalização»240 europeia, publicada com o título «Contra 

a Europa-Museu». 

 Mas, nesta ocasião, e a propósito da “eterna” questão da matriz da cultura 

europeia241, o ensaísta discorreu particularmente sobre a relevância do fenómeno religioso 

                                                           
240 Eduardo Lourenço, «Contra a Europa-Museu – entrevista com Eduardo Lourenço», A Europa no Limiar 
do Ano 2000. A «Agora» europeia, Luís Tibério, (entrevista) Lisboa, Gabinetes em Portugal da Comissão 
Europeia e Parlamento Europeu, 1996, p. 95. 
241 Questão que, como é sabido, ganhou em acuidade e polémica aquando da discussão, já ultrapassada, de 
uma constituição ou de um tratado constitucional para a Europa, agitando o Vaticano e várias Igrejas 
europeias, incluindo a portuguesa. Polémica a que, aliás, Eduardo Lourenço não fugiu. Discutia-se a 
referência (ou não) a Deus e à tradição cristã no texto do documento, com considerações, justificações e 
pretextos de ambos os lados. Um deles, invocado naturalmente pelos opositores, prendia-se com o facto de 
nenhum país europeu consignar na sua Constituição uma referência explícita a Deus ou mesmo à nossa, de 
europeus, efectiva herança cristã.  
A propósito e, no nosso entender, não sem alguma ironia “desencantada”, comentou Eduardo Lourenço: 
 « (...) seria estranho que de tanta abstenção fizéssemos agora uma espectacular afirmação. Mas, se calhar, 
essa ausência de uma referência “política” a Deus (como nos Estados Unidos) ainda é a melhor homenagem 
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na definição do que, por falta de melhor expressão, designaremos por um modelo cultural e 

civilizacional europeu. 

 Assim, com o agudo sentido da realidade que lhe conhecemos, Eduardo Lourenço 

defende que, também e sobretudo do ponto de vista cultural, a Europa não é unívoca, já 

que, desde cedo, se cindiu em termos do que, em seu entender, realmente confere a uma 

cultura a sua coerência interna: a crença religiosa comum. 

  Ora, a Europa, ao contrário de outras civilizações que ainda hoje subsistem, como 

o Islão, unidas em torno de um referencial religioso único, conheceu e mantém no seu seio 

«(...) as diversas formas históricas que tomou o Cristianismo (...) [e que] são ao mesmo 

tempo três culturas, três civilizações, três éticas»242- a Europa de influência romano-

católica, a protestante e a ortodoxa. Trata-se, afinal, de «três expressões da Europa, 

diferentes e que se sucederam no tempo»243. 

 Desta forma, sem negar o valor identitário primordial da participação no 

Cristianismo como crença comum que prevaleceu até ao Renascimento, quer em termos de 

poder espiritual quer de poder temporal, salienta Eduardo Lourenço o impacto cultural da 

primeira fractura da Europa enquanto cristandade – a separação da Europa ortodoxa e da 

Europa Católica Romana. 

  Refere-se depois à importância da Reforma como o início da segunda fase da 

Europa. Diz o autor que esse é o momento em que «começam a desenhar-se duas Europas 

completamente diferentes», com maneiras diversas de «conceber as relações entre o poder 

e a política»244 e com níveis tecnológicos, científicos e artísticos não comparáveis. 

 Eduardo Lourenço chega, finalmente, à «terceira Europa» – a que mais nos 

interessa neste contexto, pois nela pontifica a França. Nas palavras do ensaísta, «(...) é 

aquela que se fabrica ao longo do século XVIII, uma Europa que tenta libertar-se 

                                                                                                                                                                                
que podemos prestar ao nome inconfiscável de Deus. A que título o mais “desencantado” dos continentes 
comprometeria Deus na sua escritura profana?». Eduardo Lourenço, «A que título comprometer Deus na 
Constituição?», João Morgado Fernandes, Diário de Notícias, 2 de Novembro de 2003, p. 6. (entrevista). 
242 Eduardo Lourenço, «Contra a Europa-Museu – entrevista com Eduardo Lourenço», A Europa no Limiar 
do Ano 2000. A «Agora» europeia, Luís Tibério, (entrevista) Lisboa, Gabinetes em Portugal da Comissão 
Europeia e Parlamento Europeu, 1996, p.97. 
243 Ibid. p. 100.  
244 Ibidem. Eduardo Lourenço estará a referir-se às “Europas” do Norte e do Sul: a Protestante e a Católica ou 
«às duas razões» de que já antes falámos neste trabalho. Cf. Eduardo Lourenço, «Nós e a Europa ou as Duas 
Razões», Nós e a Europa ou as Duas Razões, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, pp. 51-65. 
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justamente desse vínculo quase orgânico com uma crença – é o nascimento de uma Europa 

laica»245. 

 A partir daqui, o processo de “laicização”, que já vinha de longe, acelerar-se-á sob 

o impulso francês da Revolução e, sem que o cristianismo desapareça, as suas relações 

com o poder político serão, doravante, outras. Esclarece Eduardo Lourenço que «(...) 

passou a haver dois discursos sobre a Europa. Dois discursos não só diferentes mas que 

lutam entre si para hegemonizar a cultura europeia. Triunfou o segundo, sobretudo num 

país tão importante para os destinos da cultura europeia como foi a França»246. 

 Com estas palavras de Eduardo Lourenço somos, assim, transportados da esfera do 

sagrado ou, mais exactamente, do religioso judaico-cristão para o domínio mais estrito da 

laicidade ou do laicismo247 como um dos fundamentos da sociedade contemporânea 

ocidental e questão crucial no universo particular da cultura francesa. Tal se depreende 

igualmente da afirmação peremptória do ensaísta de que coube «(...) à cultura europeia de 

influência francesa (...)[criar] essa famosa laicidade, que é o direito natural à descrença»248. 

 Temos consciência de que toda a reflexão sobre a laicidade deveria passar por uma 

abordagem histórica, já que a laicização/secularização de uma sociedade não é 

propriamente uma realidade concreta e sincrónica. Apresenta-se, antes, com carácter 

dinâmico, ou melhor, como um caminho de que é difícil conhecer o início absoluto, num 

processo para construir um modelo comum de vida social e política considerado ideal.  

 Ora, no caso vertente – o da dita laicidade “à la française” – tal percurso histórico 

extravasaria os limites deste trabalho e das nossas competências no domínio da história 

francesa e europeia, por nos levar eventualmente para acontecimentos tão diversos e 

complexos como o combate de Filipe, o Belo, e dos seus juristas nos séculos XIII e XIV 

contra o poder eclesiástico; a defesa da liberdade de consciência subjacente ao édito de 

Nantes (1598) e a revogação do mesmo em 1685, entre muitos outros momentos de ruptura 

política e religiosa que a história da França conheceu.  

                                                           
245 Eduardo Lourenço, «Contra a Europa-Museu – entrevista com Eduardo Lourenço», A Europa no Limiar 
do Ano 2000. A «Agora» europeia, Luís Tibério, (entrevista) Lisboa, Gabinetes em Portugal da Comissão 
Europeia e Parlamento Europeu, 1996, p.100. 
246 Ibidem. 
247 Não sendo clara a distinção entre os dois termos e conceitos, dada a complexidade da realidade em causa, 
não nos parece relevante nos limites deste trabalho a exacta definição de cada um deles. Assim, optaremos 
pelo primeiro apenas porque corresponde a uma tradução “directa” do termo de matriz e utilização francesa 
laïcité.   
248 Eduardo Lourenço, «Professor Eduardo Lourenço – Um Europeu contra as “duas” Europas», Fernando 
Correia de Oliveira, HOMEM Magazine, nº 182, XVI, Maio de 2004, p. 17 (entrevista). 



 
 

A França na Reflexão Europeia de Eduardo Lourenço 

 

78 
 

 De qualquer forma, lembraremos apenas que está hoje suficientemente estabelecido 

na abundante literatura sobre a questão que a laicidade francesa mergulha as suas raízes 

intelectuais na Filosofia das Luzes – enquanto crítica dos dogmas e oposição ao fanatismo 

que o religioso sempre pode comportar249.  

 Do mesmo modo, é consensual considerar-se que um passo fundamental, se não o 

primeiro, da França laica terá sido dado na agitação da Revolução Francesa, já que a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proibia efectivamente que alguém fosse 

importunado pelas suas opiniões «mesmo religiosas». 

 Assinalemos, no entanto, que vista dos nossos dias, a laicidade francesa se nos 

apresenta como uma solução – original, é certo – a denunciar o reconhecimento da 

impossibilidade de um pluralismo religioso pacífico no contexto francês, conflitual por 

natureza. 

 Mas voltemos a Eduardo Lourenço para realçar como este, ruptural como quase 

sempre, situa o nascimento da laicidade francesa muito antes, no século XVI, com 

Montaigne, aquele que, na felicíssima expressão de George Steiner, é precisamente o 

«príncipe da dúvida»250. 

 Defendendo que tal posição “teológica” e “antropológica” “moderna” – também 

contra um antropocentrismo marcadamente renascentista – de Montaigne lhe terá custado 

alguns “inimigos intelectuais”, entre os quais os jesuítas e Pascal para quem «esta 

evidência, mesmo sem nome, não era muito diferente do ateísmo»251, Eduardo Lourenço 

escreve que o autor dos Ensaios, pela contemplação crítica do homem – ele mesmo – , é 

não só o “pai” avant la lettre da moderna antropologia como 

 

funda também assim, ao menos por desvinculação do discurso teocêntrico 
institucional, esse espaço de dúvida, mas sobretudo de multiplicidade de pontos de 
vista e de perspectivas acerca do mundo e das suas aparências, que desloca o sistema 
potencialmente fechado da cultura do seu tempo, para um outro que, com algum 

                                                           
249 Cf., entre outros, Henri Pena-Ruiz, Dieu et Marianne: Philosophie de la Laïcité, Paris, PUF- Presses 
Universitaires de France, 2004; Jean Baubérot, Histoire de la Laicité Française, Paris, PUF- Presses 
Universitaires de France, 2003; Émile Poulat, La Solution Laïque et ses Problèmes, Paris, Berg International, 
1997 e Jean Baubérot, La Laïcité, quel héritage?: de 1789 à nos jours, Genève, Labor et Fides, 1990. 
250 George Steiner, Europa e Cultura - Seminário Internacional (intervenção no), António Barreto (coord.), 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian- Gabinete do Presidente, 2001, p. 104. 
251 Eduardo Lourenço, «Montaigne como Lugar Vazio da Nossa Cultura» (1993/3), Arquivos do Centro 
Cultural Português de Paris (F.C. Gulbenkian) - Volume de Homenagem a Maria de Lourdes Belchior, 
Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, (Comunicação apresentada no ciclo «Montaigne ou o Lugar do 
Vazio», no Instituto Franco-Português, em 1993), p. 281. 
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equívoco, podemos considerar já como sendo o da cultura laica e primeira expressão 
da modernidade 252. 

 

 Ainda sobre a especificidade da questão da laicidade francesa no contexto do 

fenómeno religioso enquanto dimensão da identidade cultural europeia, consideramos 

particularmente “luminosa” a conferência de Eduardo Lourenço «Religião- Religiões- 

Laicidade», apresentada no Seminário Internacional Europa e Cultura, realizado em 

Lisboa em Maio de 1998. 

 De facto, nessa circunstância, Eduardo Lourenço insistiu no papel primordial da 

França na afirmação do espírito laico na Europa e deu conta da complexidade e profundeza 

das consequências políticas, culturais e religiosas, ainda hoje, decorrentes para a Europa e 

para o mundo, mas sobretudo para a cultura francesa, do que ele considera um processo de 

longo prazo que teve a sua “pré-história” com a Reforma e o «seu momento mítico»253 

com a Revolução Francesa.  

 Esclareça-se que a relevância por nós atribuída a esse texto advém não só de nele 

Eduardo Lourenço nos mostrar, mais uma vez, de forma clarividente, como o Cristianismo 

é inerente à identidade europeia, mas sobretudo – aparente contradição – que a laicidade é 

de genealogia cristã, ao destacar o «(..) laço orgânico que existe entre a longa deriva e luta 

por uma sociedade laica e o Cristianismo»254. 

 E nesta dupla inscrição da laicidade e do Cristianismo na cultura europeia não vê 

Eduardo Lourenço paradoxo algum, ao ponto de declarar objectivamente que «só no 

interior da cultura europeia, como sobredeterminada pelo Cristianismo, o conceito de laico 

e laicidade tem sentido. Pouco ou nenhum fora dela»255.  

 Na verdade, ao encontrar na essência do Cristianismo a «crítica radical do Poder 

pelo amor dos outros e, mais radicalmente, crítica de um Deus-Poder»,256 Eduardo 

Lourenço considera a laicidade como uma resposta positiva ao que chama processo de 

«objectivação da mensagem cristã»,257referindo-se, no nosso entendimento, à paulatina 

aproximação/conversão da primordial mensagem espiritual cristã a/num poder temporal 

                                                           
252 Ibidem. 
253 Eduardo Lourenço, «Religião- Religiões- Laicidade» (4/5/1998), Comunicação apresentada ao Seminário 
Internacional Europa e Cultura, António Barreto (coord.), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 77. 
254 Ibidem. 
255 Ibid. p.72. 
256 Ibid. p.73.  
257 Ibid. p.72. 
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dogmaticamente formulado e historicamente encarnado nos diversos conteúdos da vida do 

homem europeu – a política, o Direito, a ética e até mesmo a metafísica.  

 Nesta linha de raciocínio, não espanta que Eduardo Lourenço, com algum 

optimismo, acredite que só no espaço da cultura europeia, caracterizado exactamente pela 

aceitação da diferença – e até mesmo por um certo culto idolátrico das diferenças –, a luta 

por uma sociedade laica, que veio a permitir o actual panorama de pluralismo religioso, 

faria sentido, não só enquanto «expressão histórica paradigmática da separação e, em 

seguida, autonomia do temporal e do espiritual, mas como lógica consequência mesma do 

Cristianismo»258. 

 Não podemos, todavia, deixar de salientar que no no texto da conferência a que 

temos vindo a reportar-nos – datada de 1998 – Eduardo Lourenço manifestava já algumas 

reservas em relação a culturas como a francesa que, nos nossos dias, pretendem que a 

laicidade seja a negação absoluta do religioso, como se ignorassem que «a liberdade de não 

crer é precedida, no tempo e em direito, pela liberdade de crer»259. 

 Assim, no entender do ensaísta, «o histórico discurso laico na Europa – sobretudo 

na sua versão francesa – é um subproduto da cultura anticlerical quando, na verdade, devia 

ser o contrário. Equivocada ou excessivamente “formatada”, (...) a laicidade, ao menos 

negativamente, é “religiosa”, por excesso de exigência religiosa»260. 

  Assinale-se, entretanto, que esta ideia da laicidade encarada como «uma espécie de 

“religião cívica”»261 ou «aquilo a que o filósofo espanhol Savater chama “a religião 

francesa”»262 tem vindo progressivamente a ser refutada por Eduardo Lourenço em 

diversos textos e entrevistas mais recentes263. 

                                                           
258 Ibidem. 
259  Ibid. 78. 
260  Ibid. 73.  
261 Eduardo Lourenço, «Professor Eduardo Lourenço – Um Europeu contra as “duas” Europas», Fernando 
Correia de Oliveira, HOMEM Magazine, nº 182, XVI, Maio de 2004, p. 19 (entrevista). 
262 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Anabela Mota Ribeiro (entrevista), Diário de Notícias, DNA, nº 
393, 11 de Junho de 2004, p. 26. 
263 Cf., entre outros, as duas entrevistas de 2004 a que temos vindo a referir-nos - Eduardo Lourenço, 
«Eduardo Lourenço», Anabela Mota Ribeiro (entrevista), Diário de Notícias, DNA, nº 393, 11 de Junho de 
2004, pp. 23-27 e Eduardo Lourenço, «Professor Eduardo Lourenço – Um Europeu contra as “duas” 
Europas», Fernando Correia de Oliveira, (entrevista) HOMEM Magazine, nº 182, XVI, Maio de 2004, pp. 
15-25 - e sobre as quais nos debruçaremos com mais detalhe, no que a esta temática diz respeito, mais 
adiante, no capítulo III deste trabalho, quando tratarmos especificamente  a questão da laicidade no quadro da 
identidade francesa.  
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 De facto, Eduardo Lourenço defende agora, e bem ao contrário da leitura 

dominante na sociedade francesa actual, que a laicidade não só «é discutível»264 como 

«(...) não é inocente se não comporta distância em relação à tentação de se fechar sobre si 

como “discurso” de verdade”»265, pelo que faz uma apreciação muito negativa da forma 

como a França está a lidar (ou não) com os efeitos sociais, religiosos e, portanto, culturais, 

da partilha do espaço do Hexágono com milhões de muçulmanos. 

 Também de forma recorrente, Eduardo Lourenço sustenta que a dificuldade 

manifesta da Europa, em geral, e da França, em particular, em integrar em si os novos 

cidadãos europeus oriundos do Islão reside precisamente no facto de estes serem dois 

mundos – o Islão e a Europa – que fazem leituras diversas e inconciliáveis do que devem 

ser as relações entre os dois poderes: o temporal e o espiritual. 

  Se o Velho Continente não aceita que uma crença de amplitude colectiva sirva de 

referente ao comportamento ético, ideológico e político, ao contrário, no mundo islâmico a 

divisão entre religião e poder político é algo de impensável. Entre estes dois paradigmas, 

que se excluem mutuamente, não há diálogo possível, porque, como esclarece Eduardo 

Lourenço, esta é uma questão que ambas as culturas sentem e vivem ao nível do «(...) 

simbólico e [do] cultural»266. 

 Então, é forçoso que concluamos, com Eduardo Lourenço, que sendo nós, 

europeus, «(...) profundamente e realmente laicos»267, foi precisamente porque fomos 

perdendo esses referentes simbólicos da ordem das crenças que tivemos necessidade de os 

buscar noutras esferas: a partir do século XVIII, a nação – com a França sempre à “cabeça” 

e depois outros a imitá-la – em tempos mais próximos de nós, o radicalismo político, a 

finança, o consumo de bens e de imagens, a violência... replicados incessantemente pelo 

cinema e pela televisão. 

                                                           
264 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Anabela Mota Ribeiro (entrevista), Diário de Notícias, DNA, nº 
393, 11 de Junho de 2004, p. 26. 
265 Eduardo Lourenço, «Religião- Religiões- Laicidade» (4/5/1998), Comunicação apresentada ao Seminário 
Internacional Europa e Cultura, António Barreto (coord.), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, 
p.78. 
266 Eduardo Lourenço, «Professor Eduardo Lourenço – Um Europeu contra as “duas” Europas», Fernando 
Correia de Oliveira, (entrevista) HOMEM Magazine, nº 182, XVI, Maio de 2004, p.17. 
267 Eduardo Lourenço, «Contra a Europa-Museu – entrevista com Eduardo Lourenço», A Europa no Limiar 
do Ano 2000. A «Agora» europeia, Luís Tibério, (entrevista) Lisboa, Gabinetes em Portugal da Comissão 
Europeia e Parlamento Europeu, 1996, p.100. 
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  Aqui chegados, Eduardo Lourenço não deixa de assinalar duas consequências que 

se instituem como uma espécie de tradução prática da «(...) extensão e (...) fundura da 

desertificação religiosa no espaço europeu (...)»268. 

 Assim, se, por um lado, paradoxalmente, ou não, ontem como hoje, emergem os 

velhos nacionalismos e fundamentalismos no seio da Europa – ou à sua volta – sendo que 

também aqui a França não é excepção, por outro, «(...) verifica-se uma espécie de sintonia 

na celebração do efémero, do frívolo»269, embora lhe pareça, acrescenta Lourenço, que 

«(...) essa vontade de euforia contínua, que banha a vida contemporânea, é o sintoma de 

uma grande desesperação»270. 

 Ora, no que à “ideia” de Europa diz particularmente respeito, salienta Lourenço, 

esta secundarização do simbólico “ à francesa” tornou ainda mais difícil fundamentar um 

sentido para a causa europeia, até porque «(...) aquilo que é vivido pelo cidadão comum é, 

efectivamente, a Nação e aquilo que é vivido em conformidade com os interesses da nação. 

Ora, ninguém sente a Europa como uma Nação, a Europa não é uma Nação (...) e não o 

será tão depressa»271. 

 Por outro lado, ainda no âmbito desta sua análise do fenómeno religioso e das 

respectivas implicações no campo cultural e político europeu, considera Eduardo Lourenço 

que, no contexto actual, talvez seja até a vitalidade do Islão a vários níveis que está a impor 

à Europa mudanças no interior do seu próprio território, pois, segundo ele, «[O Islão] é um 

“outro mundo” e é por sê-lo que põe ao Ocidente ou constitui para o Ocidente um desafio 

de tipo novo» 272. 

                                                           
268 Eduardo Lourenço, «Religião- Religiões- Laicidade» (4/5/1998), Comunicação apresentada ao Seminário 
Internacional Europa e Cultura, António Barreto (coord.), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, 
p.78. p. 72. 
269 Eduardo Lourenço, «Um Heterodoxo Confessa-se», (16/01/1988), Vicente Jorge Silva e Francisco Belard 
(entrevista), José Gil; Fernando Catroga, O Ensaísmo Trágico de Eduardo Lourenço, Lisboa, Relógio 
D’Água, 1996, p.64. 
270  Ibid. p.65. 
271  Eduardo Lourenço, «Contra a Europa-Museu – entrevista com Eduardo Lourenço», A Europa no Limiar 
do Ano 2000. A «Agora» europeia, Luís Tibério, (entrevista) Lisboa, Gabinetes em Portugal da Comissão 
Europeia e Parlamento Europeu, 1996, p.101. 
272 Eduardo Lourenço, «O Islão e Nós», Finisterra – Revista de Reflexão e Crítica, nº 47/48, Outono de 2003, 
p.11. No mesmo texto, escreve também Eduardo Lourenço sobre o mundo islâmico: «(...) o Islão emerge 
como um espaço geopolítico incontornável e torna-se pouco a pouco – sobretudo com a implantação de Israel 
no Médio Oriente – e em seguida com a imprevisível  implosão da União Soviética, o buraco negro e ardente 
de todas as energias predadoras de um novo Ocidente, agora “guiado” ou politicamente dominado pelos 
Estados Unidos, o campo da batalha político, comercial, simbólico, onde os destinos do mundo se 
desenham». Ibid. p.10. E ainda, referindo-se agora ao mundo ocidental: « (...) e esse Ocidente, ao mesmo 
tempo super-imperialista e impotente (...)». Ibidem. 
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 Deste modo, compreende-se, por um lado, como “religião”, política interna e 

externa e, portanto, geoestratégia se têm interpenetrado tanto nas últimas décadas – face a 

questões novas como o terrorismo planetário, por exemplo – e por outro, não se estranha 

que Eduardo Lourenço tenha dedicado grande parte da sua produção ensaística mais 

recente a analisar a complexa teia de relações estabelecida entre esta espécie de 

“desencantamento” religioso europeu da segunda metade do século XX, a religião/política 

do Islão, o(s) fundamentalismo(s) – do Oriente e do Ocidente – e os nacionalismos.   

Nesta reflexão dois dos protagonistas são obviamente a França e os Estados Unidos 

para quem pendem os ganhos práticos deste “jogo” de crenças e descrenças. Saliente-se, no 

entanto, como adiante veremos com mais profundidade, que Eduardo Lourenço não 

acredita na possibilidade de a Europa se “fazer” contra os Estados Unidos.  

Haverá, de facto, uma clivagem entre as duas “culturas”, mas o que parece 

acontecer, em rigor, é que os Estados Unidos emergem da reflexão lourenciana, específica 

e concretamente, por antagonismo com a França e só depois como oposição cultural mais 

lata com a Europa de cuja cultura são, aliás, “filhos”, como sabemos. 

Das virtualidades e condicionalismos dessa relação Europa-França-América 

procuraremos dar conta no subcapítulo que se segue. De momento, resta insistir na ideia do 

nosso ensaísta de que, neste quadro de “inquietação” planetária e de frágeis ligações 

religiosas – passe a redundância – até os europeístas mais convictos (e Eduardo Lourenço 

assume que o é) reconhecem a evidência da “desorientação”, eventualmente momentânea, 

da Europa que, por ora, parece indiciar a falência da utopia europeia. 

 

                                                                                                                                                                                
 Quanto aos Estados Unidos, em particular, defende Eduardo Lourenço, de forma recorrente em ensaios e 
entrevistas actuais, que «(..) são tão fundamentalistas como os que acusam de fundamentalismo». Cf., entre 
outros, Eduardo Lourenço, Espaço Férias da Universidade Aberta na RTP2, Maria Manuel Baptista, 29 de 
Julho de 2006 (entrevista). 
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 «Tudo morre, mesmo o eterno. Que dizer do efémero?» 

Eduardo Lourenço, 2007 
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4. Europa (França) e Estados Unidos – o que separa (agora) aquilo que 

(outrora) a Estátua da Liberdade uniu? 

 

 

  No capítulo I de Le Nouveau Défi Français – la France face à la 

mondialisation273, dois especialistas americanos dedicados às relações entre os Estados 

Unidos e a França contam-nos como, em Agosto de 1999, José Bové, um criador de 

ovelhas francês, é preso nos arredores de Paris, por ter liderado a destruição das instalações 

de uma loja MacDonalds ainda em construção. 

 Na ocasião, o activista político de esquerda e hoje também estrela mediática274 

defendeu-se dizendo que o acto era um protesto contra as sanções impostas pelos Estados 

Unidos aos produtos europeus, nomeadamente o queijo francês, sendo que aquela cadeia 

de comida rápida era simbólica da globalização de inspiração americana sentida como uma 

ameaça à identidade francesa e às suas tradições culinárias em particular.  

 Meses depois, Bové tornou-se ele próprio “global“ ao encabeçar em Seattle a 

contestação à cimeira da Organização Mundial do Comércio. As imagens televisivas 

mostraram manifestantes mais ou menos agressivos “empunhando“ enormes rodelas de 

roquefort. 

 Misturando nesta cruzada cultura e agricultura, comércio e identidade, resistência à 

hegemonia americana e tradição francesa de protesto na rua, Bové, qual Astérix contra os 

romanos, tocou uma corda especialmente sensível de uma França que se sente ameaçada, 

já que, muitas vezes, faz coincidir os conceitos de globalização e de “ americanização“ do 

mundo. 

 Ora, sendo certo que as duas palavras não recobrem necessariamente o mesmo 

sentido, a verdade é que a globalização se apresenta, em geral, sob uma forma americana, 

por força do papel preponderante da língua inglesa nos domínios da cultura e dos negócios, 

                                                           
273 Cf. Philip H. Gordon, Sophie Meunier, Le Nouveau Défi Français – La France face à la mondialisation, 
Paris, Éditions Odile Jacob, 2002, pp.15-31. 
274 José Bové, antigo sindicalista da Confederação Agrícola Francesa, nascido em 11 de Junho de 1953, foi 
candidato nas últimas eleições presidenciais francesas de 2007. É, em França, a principal figura do 
autodesignado movimento “altermundialista” que luta contra o liberalismo económico e a globalização e cuja 
acção, baseada em desobediência civil e em detenções mediatizadas, contesta, por exemplo, os OGM e a “má 
comida” consequência, segundo a organização, do domínio dos Estados Unidos. 
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do peso económico dos Estados Unidos nas trocas e nos investimentos internacionais e do 

desembaraço com que os americanos praticam o liberalismo económico ideologicamente 

subjacente a essa mesma globalização.  

Se à cultura e à economia vividas “à americana“ juntarmos um poderio militar 

único de que decorre uma influência política, diplomática e geoestratégica sem par a nível 

mundial, não admira que, particularmente em momentos de “crise“, a França pareça 

ignorar as vantagens da globalização e a sinta como um desafio particular, uma vez que, 

durante séculos, se considerou uma espécie de modelo para o mundo e, desde de Gaulle, 

quis rivalizar em influência com os Estados Unidos.  

 É facto indesmentível que a globalização – seja ela entendida como 

"americanização " ou não – constitui um desafio para todas sociedades actuais. Só que no 

caso particular da França, com a sua tradição económica antiliberal, centrada num Estado-

Providência tão protector como dirigista, a questão toma contornos muito próprios. 

  O debate data, aliás, já do fim dos anos 1980, no momento em que a própria 

integração europeia começou a ser sentida no interior do Hexágono como potencial 

responsável por crescentes movimentos de capitais, de bens e de pessoas e, por isso, 

também indutora da uniformização cultural com custos identitários275. 

 Comércio, cultura e identidade surgem, portanto, como os três ângulos 

complementares desta questão. Saliente-se, todavia, que, segundo os autores a que temos 

vindo a referir-nos, se as consequências da globalização fossem unicamente económicas, 

os franceses não a julgariam tão severamente, mesmo colocados perante o facto de o 

                                                           
275 Cf. Philip H. Gordon, Sophie Meunier, Le Nouveau Défi Français – La France face à la mondialisation, 
Paris, Éditions Odile Jacob, 2002, pp.80-81. Os autores mostram-nos como estas inquietações francesas são, 
aliás, bem antigas. A partir dos anos 20, encontramo-las em vários escritores franceses que criticavam o, à 
época, nascente “americain way of life”. Por exemplo, Georges Duhamel, (1884-1966), após uma viagem aos 
Estados Unidos em 1928, escrevia sobre o extraordinário desenvolvimento científico e industrial que tinha 
transformado a sociedade americana e modelado um tipo de civilização que o autor recusava, porque, 
segundo ele, a cultura, a verdadeira cultura, a dos valores morais corria o risco de desaparecer. Esta 
constatação levou-o a criticar a vida e a civilização material tal qual as sentiu na América, escrevendo: «Eles 
desejam, freneticamente, fonógrafos, aparelhos de T.S.F., revistas ilustradas, cinemas, elevadores, 
frigoríficos, carros, carros e mais carros. Eles querem possuir, o mais depressa possível, todos estes objectos  
tão maravilhosamente cómodos e dos quais se tornarão, rapidamente, por uma estranha reviravolta  das 
coisas, escravos inquietos».  Georges Duhamel, Scènes de la Vie Future, Paris, Mercure de France, 1930 
(nossa tradução).  
No entanto, observador sensível das civilizações, G. Duhamel  parecia não se dirigir especificamente contra a 
América e os seus habitantes, mas antes rejeitar toda uma maneira de agir e de pensar, a da «vida futura» que 
estaria, segundo ele, a conquistar o Velho Continente. Encontrá-la-emos, de facto, já  na França do  pós-
guerra, um quarto de século depois, como uma mitologia do consumo. 
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tradicionalmente centralizador Estado francês nem sempre ser capaz de compensar esta 

deriva. 

 Nesta linha de pensamento, defendem Philip H. Gordon e Sophie Meunier que os 

franceses estão conscientes de que uma das consequências da globalização é a necessidade 

de um sistema social cada vez mais exigente que, mesmo assim, poderá não impedir o 

crescimento das desigualdades. Têm também sabido aceitar uma maior competição 

europeia e mundial que, se por um lado, obriga a economia francesa a uma produtividade 

cada vez mais alta, por outro, levará paulatinamente ao afastamento dos que não forem 

capazes de satisfazer as exigências dessa mesma competição. 

 Assim, o que inquieta verdadeiramente o Hexágono não é tanto o desaparecimento 

de um certo dirigismo e controle do estado francês, mas mais a “perda“ da França ela 

própria. Ou seja, o que os franceses temem é que a globalização e a consequente 

uniformização da cultura firam de morte a sua identidade, “roubando-lhes“ alguns dos 

valores, costumes e tradições de que tanto se orgulham e a que de Gaulle deu expressão 

literária com a sua tão celebrada «certa ideia da França». Esta espécie de “poder 

planetário“ virtualmente capaz de estabelecer modelos de atitudes e comportamentos, 

exercendo assim uma influência cultural duradoura. Em poucas palavras, para a França a 

ameaça real é sobretudo de natureza cultural276. 

 Ora, não sendo novos quer o desejo gaulês de preservar a sua cultura – que sempre 

seduziu as elites da Europa e do mundo – quer o seu receio de uma ascendência cultural 

por parte de um outro pólo dominante, referimo-nos a eles com a relevância que acábamos 

de lhes dar, porque, neste nosso périplo pela “Europa segundo Eduardo Lourenço”, 

pretendemos agora centrar-nos na forma como a cultura tem vindo a ser percepcionada e 

vivida dos dois lados do Atlântico.  

 Para tal, assumamos dois pressupostos: por um lado, a definitiva configuração 

cultural da Europa lourenciana – com “nuances” e evoluções, é certo – e, por outro, a ideia 

também cara a Eduardo Lourenço de que metonimicamente a Europa é a França, porque a 

primeira «(...) é em grande parte não só “criatura” da mesma França, mas na sua já 

concreta existência, realidade francesa»277. 

                                                           
276 Cf. Philip H. Gordon, Sophie Meunier, Le Nouveau Défi Français – La France face à la mondialisation, 
Paris, Éditions Odile Jacob, 2002, pp.77-78. 
277 Eduardo Lourenço, «A Europa Suspensa da França ou a Galáxia do Ressentimento» (1992/8/31), 
Finisterra, Revista de Reflexão e Crítica, nº 10-11, Primavera/Verão, 1992, p.9 (o primeiro itálico é nosso, o 
segundo consta do original). 
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 Tomemos, agora, como ponto de partida duas afirmações distintas de Eduardo 

Lourenço, separadas por apenas cerca de uma década, em que o ensaísta se refere à 

dimensão cultural da Europa e do mundo em termos que nos parecem bastante 

antagónicos. 

 Se não, vejamos. Numa conferência em que claramente aduzia argumentos em 

favor da sua Utopia-Europa de fundo cultural, sustentou Eduardo Lourenço : «a Europa é 

antes de tudo um continente metafísico, o lugar onde a busca da metafísica foi levada a 

sério»278. Entretanto, na viragem do século, em sentido contrário, ou pelo menos, já não tão 

entusiasmadamente eurocêntrico, escreverá que «estamos num outro mundo sem nenhuma 

legitimação metafísica ou estética como era a da antiga Cultura»279.  

 Daqui decorre que, mais do que discutirmos que inflexões dignas de registo terá 

sofrido em Eduardo Lourenço o sempiterno valor da cultura subjacente às duas asserções, 

em nosso entender, importará antes reflectir sobre “ o estado do mundo” que as provoca e 

enquadra.  

 Assim sendo, parece-nos que não será, por isso, de todo despicienda uma referência 

explícita a uma obra ensaística relativamente recente de temática europeia em conexão 

com o espaço cultural contemporâneo. 

  Referimo-nos a A Ideia de Europa de George Steiner280, um dos expoentes 

máximos da produção intelectual do nosso tempo – com quem, aliás, Eduardo Lourenço é 

                                                           
278 Eduardo Lourenço, «Os jovens e a Europa do Futuro» (1989), I Encontro de Lisboa – Os jovens e a 
Cultura na Europa do Futuro, Lisboa, Centro Nacional de Cultura e Instituto Juventude, 1990, p. 135. 
Esclarece Eduardo Lourenço: «chamo continente metafísico um continente de dúvida. Dúvida não apenas 
sobre as realidades transcendentes, que são as que comandam uma cultura (não há nenhuma representação da 
transcendência que a cultura europeia não tenha questionado, nenhuma), mas também sobre a linguagem ela 
própria». Eduardo Lourenço, «Entretien sur L’Europe» (Novembro de 1992), Nós e a Europa ou as Duas 
Razões, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988, p. 201 (entrevista de Nadine Dormoy). A tradução 
é nossa. 
279 Eduardo Lourenço, «Intranscendência Cultural» (2000/08/17), Visão, 2000, 17 de Agosto, p.114, citado 
por Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço. A paixão de compreender, Porto, Edições Asa, 2003, p. 226. 
280 George Steiner, A Ideia de Europa, Lisboa, Gradiva, 2006. Este pequeno volume ensaístico, que foi um 
sucesso editorial não só em Portugal, mas em toda a Europa, recupera o texto - e o título - de uma palestra 
que o autor proferiu no Nexus Institute de Amesterdão, nas vésperas de uma cimeira de intelectuais 
organizada em 2004 pela então presidência holandesa da União Europeia, para debater a relevância do 
projecto político de integração europeia. 
Sublinhe-se que Georges Steiner, considerado internacionalmente como representante de uma alta cultura 
humanista centro-europeia hoje mitificada, se apresenta como judeu e "europeu". "Europeu", desde logo, 
porque o seu percurso de vida passou e passa pelos "quatro cantos" do Velho Continente (e do mundo): 
nasceu, em 1929, e cresceu em Paris, filho de pais austríacos. Estudou nas Universidades de Paris, Chicago, 
Harvard, Oxford e Cambridge. Vive entre a Suiça e a Inglaterra. Além disso, George Steiner assume-se 
também "europeu" - designadamente, neste seu ensaio - por uma espécie de opção afectiva e ideológica. 
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frequentes vezes comparado – que muito tem reflectido sobre a cultura europeia no âmbito 

de uma obra de quase cinquenta anos particularmente centrada nas questões da linguagem 

e do discurso humanos enquanto formas de poder. 

 Neste ensaio tão curto quanto essencial, com brilhantismo teórico e literário, 

Steiner cruza arte e transcendência, cultura, guerras e conflitos, o Iluminismo e o 

Holocausto, para traçar a história intelectual da Europa e defender a validade do seu ideal 

de civilização humanista como caminho a prosseguir.  

 E é assim que o autor advoga que a essência da identidade europeia está em cinco 

axiomas distintivos que o próprio sumaria assim: «(...) o café, a paisagem a uma escala 

humana que possibilita a sua travessia; as ruas e praças nomeadas segundo estadistas, 

cientistas, artistas e escritores do passado (...); a nossa descendência dupla de Atenas e 

Jerusalém; e, por fim, a apreensão de um capítulo derradeiro, daquele famoso ocaso 

hegeliano que ensombra a ideia e a substância da Europa mesmo nas suas horas mais 

luminosas»281. 

 Em síntese, diremos nós que, sem nunca negar a barbárie que lhe é congénita, a 

esmagadora erudição de Steiner nos apresenta o Velho Continente com raízes profundas na 

Grécia e no judaísmo, na filosofia, nas artes e na ciência, sempre em movimento criativo e 

humanista. Ou seja, sob este complexo axiológico de Steiner, revisitamos, numa latitude 

simbólica, a bela e culta deusa Europa que, em itinerância cadenciada, propícia à 

teorização, atravessa, “passo a passo” a geografia do seu pequeno corpo de continente 

humanizado. 

 Por outro lado, excepção feita a algum ressentimento pontual face ao cristianismo 

por parte de Steiner282, ficam claros vários pontos de contacto entre o autor de No Castelo 

Do Barba Azul-Algumas Notas para a Redefinição da Cultura (1971) e Eduardo Lourenço 

no que às respectivas leituras da “ideia de Europa” diz respeito. 

                                                                                                                                                                                
Da sua obra ensaística, de crítica literária e de ficção, recentemente editada em Portugal pela Gradiva, 
destacamos, entre outros, As Lições dos Mestres, 2003, Provas e Três Parábolas, 1992, O Transporte para 
San Cristobal de A. H., 1981 (as datas referem-se às edições originais). 
281  Georges Steiner, A Ideia de Europa, Lisboa, Gradiva, 2006, p. 44. 
282 Acérrimo defensor do papel do judaísmo na cultura, Steiner acredita que «(...) a “ideia de Europa” é, na 
verdade, um  “conto de duas cidades'”». Ibid. p. 42. Efectivamente, é na síntese de duas culturas, a grega e a 
hebraica, nessa «dualidade primordial», no compromisso e na tentativa de negociação dos «(...) ideais, 
afirmações  [e] praxis rivais da cidade de Sócrates e da cidade de Isaías» que Steiner encontra a singularidade 
da cultura europeia. Cf. Ibid. p. 36.  
Desta forma, ao contrário de Eduardo Lourenço, Steiner parece não considerar relevante o legado de 
pragmatismo e integração que herdámos de Roma nem o papel do Cristianismo a que, aliás, neste ensaio se 
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 Efectivamente, parece-nos que a reflexão sobre a cultura ocidental e europeia em 

particular dos dois autores, doseando um desencanto actual com algum optimismo futuro, é 

coincidente ao nível do conjunto dos marcadores essenciais nos quais se estrutura uma 

matriz identitária muito particular que, em tese, unificaria o “povo europeu”. 

 Assim, a herança genética da Europa provinda da Antiguidade Clássica, a memória 

imensa de um passado tão conflitual quão artística e cientificamente exaltante são 

características e riquezas do Velho Continente sentidas como inestimáveis pelos dois 

ensaístas. Do mesmo modo, ambos sustentam que, no presente, a não valorizarmos este 

axioma ontológico do devir histórico, todo o saber se tornará letra morta, pelo que, a par da 

dimensão utópica que atribuem à cultura europeia, o pessimismo e a nostalgia – que em 

Eduardo Lourenço considerámos “desencanto” – se pressentem igualmente em Steiner.  

 Na verdade, a noção de uma finitude civilizacional, se não mesmo uma certa 

atracção pela auto-destruição, a «(...) consciência própria escatológica (...)»283, no entender 

de Steiner, exclusiva do modo de ser europeu, «(...) como se a Europa, diversamente de 

outras civilizações, tivesse intuído que um dia ruiria sob o peso paradoxal dos seus feitos e 

da riqueza e complexidade sem par da sua História»284, recorda-nos o agudo sentido da 

vulnerabilidade trágica da condição humana que Eduardo Lourenço julga inerente à cultura 

europeia. 

 Assinalemos ainda que, agora mais euforicamente, em George Steiner, como em 

Eduardo Lourenço, a liberdade e a diferença são condição e garantia da diversidade 

cultural europeia – «a santidade do pormenor diminuto»285 – todo um património colectivo 

de vida(s), de história(s) e de memória(s). Todo um “génio”marcado por tempo(s) ora 

sangrento(s), ora luminoso(s), que remete(m) para a lembrança, o passado, tornado sempre 

presente e gravado, de forma singularmente “europeia”, nas pedras que dão nomes de 

pessoas a ruas, praças e monumentos286.  

 Refira-se, entretanto, que esta síntese dos traços mais singulares e impressivos da 

«ideia de Europa», profusamente ilustrados no texto do ensaio a que temos vindo a 

                                                                                                                                                                                
refere com certo azedume (que a sua condição de judeu pode explicar), já que, em seu entender, o Holocausto 
pôs em questão a própria natureza do cristianismo e do seu papel na história da Europa. Cf. Ibid. pp. 50-52. 
283 Ibid. p.42. 
284 Ibid. p. 43. 
285 Assim lhe chama Steiner, citando o poeta, pintor e gravador pré-romântico inglês William Blake (1757-
1827). Ibid. p.49. 
286 Cf. Ibid. pp.32-35.  
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reportar-nos pelo estilo enciclopédico, mas exigente e rigoroso de Steiner, nos permite bem 

mais do que o paralelo com Eduardo Lourenço que procurámos estabelecer. 

 De facto, é igualmente possível detectar em A Ideia de Europa – e é o que nesta 

circunstância mais nos interessa – a clara oposição entre o conteúdo “eufórico” de um 

“modelo”europeu prenhe da memória de um legado cultural de forte pendor literário287, 

metaforizado por Steiner nos cafés europeus, frequentados por intelectuais, políticos e 

artistas, enquanto espaço social gerador e transmissor de conhecimento e das dinâmicas 

temporais vividas em cada época, e «(...) a terrível monotonia (...) [a] avidez de 

uniformidade que é simultaneamente a força e o vácuo de grande parte da existência 

americana (...)»288. 

 Ainda nesta linha de pensamento, defende o filósofo da cultura americano289 que, 

enquanto «um europeu culto é apanhado na teia de um in memoriam simultaneamente 

                                                           
287 Nova e evidente aproximação ao universo analítico de Eduardo Lourenço para quem quase todos os 
“pretextos” servem para exprimir a sua admiração pelos grandes vultos das artes e das letras europeias, o que 
não espanta, pois todos sabemos como a literatura e a pintura, por exemplo, lhe são queridas. 
 São, por isso, numerosas no discurso de Eduardo Lourenço as referências a esta espécie de panteão europeu - 
Shakespeare, Leonardo da Vinci, Goethe, Hugo... estes “faróis” de que já falava Baudelaire e que continuam 
a iluminar o mundo com obras que, sendo europeias, por origem, encarnam o património cultural, histórico 
de toda a humanidade 
Assim, numa entrevista de 2004, ainda que ”apenas” a propósito da questão política da entrada ou não da 
Turquia  na União Europeia - que o ensaísta foi progressivamente aceitando, com reservas, por comparação 
com a Rússia, entre cujas literatura, música e cultura científicas e nós, ocidentais, o autor  acha que não há 
nada de  irredutivelmente  estranho - Eduardo Lourenço lamentou : «isso é que me custa. Que a Turquia 
entre, tudo bem. Mas que o faça antes da Rússia, que é profundamente europeia, dói-me. (...) Como é que é 
possível entrar a Turquia e não entrar a pátria de Tolstoi, de Dostoievski, de Tchekov...». Eduardo Lourenço, 
«Professor Eduardo Lourenço – Um Europeu contra as “duas” Europas», Fernando Correia de Oliveira, 
(entrevista), HOMEM Magazine, nº 182, XVI, Maio de 2004, p. 21.  
Sobre o asunto, poderá, ver-se ainda, entre outros, «Eduardo Lourenço, ensaísta, a “O Diabo”», O Diabo, 11 
de Setembro de 2007, p.13. onde se lê: «se admitirmos que até será bom a entrada Turquia na Europa, a 
Rússia, que é europeia, fica às portas da Europa? A Rússia, a pátria de Dostoievsky, a pátria de Tostoi, a 
pátria da revolução soviètica – uma revolução do tipo europeu, que é Marx, é o Iluminismo, é a revolução 
francesa (...) – como é que esta Rússia europeia, (...), nos limites da definição mais tradicional da Europa que 
vai até aos Urais, fica à porta?». 
Saliente-se ainda que a não consideração desta plêiade de autores europeus – em que Eduardo Lourenço 
alinha ainda nomes como Homero, Cervantes, Kafka, Stendhal, Proust, Descartes, Camões, Pessoa... e, claro, 
Montaigne – para figurar nas notas de euros, em vez de arcos e pontes, provocaram a desilusão de Eduardo 
Lourenço e o seu desabafo indignado: «é simplesmente porque os responsáveis da Europa são extremamente 
ignorantes. Assim como não têm memória, não têm projecto europeu» (nossa tradução). Eduardo Lourenço, 
«Une Rencontre avec Eduardo Lourenço», La Culture à l'ère de la mondialisation: essai traduit  du 
portugais par Annie de Faria et suivi d’un portrait par Catherine Portevin, Bordeaux, Carrefour des 
Littératures, 2001, p. 29. O perfil e a entrevista de Catherine Portevin foram também publicados na revista 
Télérama, nº 2618, de 15 de Março de 2000.  
288 Georges Steiner, A Ideia de Europa, Lisboa, Gradiva, 2006, p. 49. 
289 Steiner adquiriu a nacionalidade americana em 1944, mas Eduardo Prado Coelho, apresentando-o como 
«uma personalidade apaixonadamente cosmopolita», acrescenta que a sua «relação com o espaço americano 
não é inteiramente positiva. Ele é demasiado europeu para isso. E hoje, um dos seus verdadeiros pavores é a 
ideia de uma possível “americanização da cultura”. Ela configura-se como uma terrível “mediocratização das 
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luminoso e sufocante [,] é precisamente esta teia que a América do Norte repudia. A sua 

ideologia tem sido a do nascer do Sol e da futuridade»290 num espaço de magnitude 

topográfica “numerada” e “rectilínea” propício «(...) à amnésia criativa, a um poder de 

esquecimento que subjaz a demanda pragmática da utopia»291 à americana. 

 Estabelecida com algum detalhe esta dicotomia Europa-França/Estados Unidos 

comum aos dois autores, importará também registar a ideia de Steiner de que há 

marcadores políticos e culturais – a democracia e a liberdade; a música, o espírito 

científico e a tecnologia – cuja essência «(...) é a da Europa, e por transferência directa, da 

América do Norte»292 que nos não autorizam qualquer antiamericanismo primário e 

obsessivo.  

 Efectivamente, se é facto que a utopia messiânica do Novo Mundo se foi tornando 

obsoleta e os modelos de sociedade americana e europeia se afastaram numa espécie de 

deriva dos continentes, é também verdade que «[a América resultante da imigração] é a 

Europa, esta parte da Europa que deixou o continente e que construiu a América do Norte. 

É portanto ao mesmo tempo o mundo que nos é mais próximo e aquele que se tornou para 

nós mais estranho por causa do seu início, do seu abandono da Europa»293. 

 Não sendo de Eduardo Lourenço as palavras supra-citadas – curiosamente têm 

autoria francesa –, parece-nos que este as subscreveria sem hesitar, porque também para si 

não se trata de hostilizar a nação americana a quem nos unem valores de fraternidade 

universal simbolizados no braço erguido ao céu de Nova Iorque da Estátua da 

Liberdade294.   

                                                                                                                                                                                
paixões culturais”». Eduardo Prado Coelho, Tudo O Que Não Escrevi. Diário II, Porto, Edições Asa, 1994, 
pag. 391.   
290 Georges Steiner, A Ideia de Europa, Lisboa, Gradiva, 2006, p.35. 
291 Ibidem.  
292 Ibid. p.37. 
293 Marguerite Duras, François Mitterrand, Le Bureau de Poste de la Rue Dupin et autres entretiens, Paris, 
Gallimard, 2006, p.115 (nossa tradução). 
294 Situada na Ilha da Liberdade, no Porto de Nova Iorque, a Estátua da Liberdade foi oferecida como sinal de 
amizade internacional pelo povo de França aos Estados Unidos (em 1886) e é hoje um dos mais universais 
símbolos da liberdade política e da democracia; o seu nome oficial é Liberty Enlightening the World (A 
Liberdade Iluminando o Mundo). Uma réplica da tocha que a figura feminina brande orgulhosamente pode 
ser vista na Pont de l’Alma, no centro de Paris, onde actualmente é confundida com um memorial à falecida 
Diana de Gales. Lembremos ainda um outro traço simbólico a unir França-Estados Unidos da América: antes 
de se chamar Nova Iorque, a cidade que hoje “é” o Mundo, foi, primeiro, Nova Angoulême e, depois, Nova 
Amsterdão, o que basta para acompanhar o percurso dos fluxos migratórios Europa-Estados Unidos e as 
primeiras relações de poder que se foram estabelecendo no/com o Novo Continente. Cf. Ibid. p. 121. 
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 Na verdade, já no início da década de 90, Eduardo Lourenço, defendendo que «(...) 

a um título ou outro todos os homens são “americanos”(...)»295, chamava a atenção para a 

responsabilidade europeia na realidade ambígua que os Estados Unidos constituem por 

albergarem em si diversos contrários – «América e anti-América»296 – com estas palavras:  

 

 É tempo de talhar nesse manto imperial a parte que nele nos cabe e que está lá 
transfigurada mas também e cada vez mais irreconhecível. (...) Na aparência, senhora 
do mundo sem o ser de si mesma, em permanente revolução, sem que ninguém saiba 
se com ela é o futuro da civilização que todas as manhãs se inventa ou a agonia em 
directo daquela promessa de criar uma nova terra e um novo homem que há séculos os 
“peregrinos” levaram com a sua Bíblia e os seus baús de couro297.  

 

 Ora, ao afirmar ainda que «o mundo inteiro é parte nessa promessa e tem interesse 

em que a América não traia a América»298, Eduardo Lourenço parece claramente apontar 

no sentido de que reflectir sobre o grau de consecução do american dream é, mais do que 

uma responsabilidade, um exercício quase “psicanalítico” de autognose do que foram e 

têm sido as relações transatlânticas. Meditação, dúvida, drama... para Eduardo Lourenço, a 

questão deverá sobretudo ser posta em termos de uma interpelação à Europa no seu todo e 

em particular à França.  

 De facto, uma e outra vivem momentos “trágicos” e angustiantes de procura de 

identidade, sobretudo por terem perdido parte do fulgor cultural que encanta(va) as elites 

do mundo inteiro. Neste quadro, a Europa sente-se agora pouco mais do que uma espécie 

de subsidiária militar, diminuída económica e politicamente, da super-potência em que se 

transformaram os EUA. Por seu turno, a França, por natureza tenazmente avessa à 

mudança, parece refugiar-se no nacionalismo e no soberanismo, num contexto planetário 

que não se compadece de particularismes e singularidades.  

  Sobre este «(...) novo relacionamento América-Europa e Europa-América, se não 

de total dependência, de subalternidade, sem exemplo no passado»299 nascido, segundo 

Eduardo Lourenço, nas praias da Normandia em 1944, se tem pronunciado largamente o 

ensaísta de O Esplendor do Caos.  

                                                           
295 Eduardo Lourenço, «América, América», A Europa Desencantada – Para uma Mitologia Europeia, 
Lisboa, Visão, 1994, pp.219. 
296  Ibid. p.225. 
297  Ibidem. 
298  Ibidem.  
299 Eduardo Lourenço, «Da América e da Europa», Visão, 1 de Junho de 2006, p. 90.  
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 Da visão de conjunto dessa produção ensaística recente300, fica a ideia de que, no 

entender de Eduardo Lourenço, os Estados Unidos, «(...) a filha dilecta da História 

europeia»301, se assumiram definitivamente como uma «espécie de supernação ao serviço 

de uma vontade de poderio assumido com a energia e o apetite de um Império»302, 

ocupando assim, «(...) sem gastos de maior, o primeiro balcão da História “com vista 

exclusiva para o mundo”»303. 

 E a Europa? Mostra-nos Eduardo Lourenço que esta «quando deu por isso, (...) 

tinha saído do palco e ficou reduzida à figuração»304, dividida entre o ter-se sabido grande 

e universal e o sentir-se actualmente apenas parte de um mundo de que foi “criadora”. Ou 

seja, neste contexto de hegemonia político-militar, os Estados Unidos, qual Império 

Romano, não deixaram à Europa do novo milénio outro privilégio que não seja a força da 

sua antiga cultura. Mas também (ou especialmente?) a este nível esta não tem conseguido 

resistir ao impacto do “planeta” americano”305, exponencialmente aumentado, a partir de 

1990, pela revolução das NTIC (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação) de que 

a Internet é a expressão mais espectacular. 

 Aqui chegados, seria o momento de sinteticamente estabelecermos o dito padrão 

americano acusado de assim estar a “engolir” e diluir o modelo cultural europeu (de matriz 

francesa, insistimos), globalizando, uniformizando, ocidentalizando, americanizando o 

                                                           
300 Cf., entre outros, «Europa via Bagdad», Público, 8 de Fevereiro de 2003, p.5; «Europa, acorda», Visão, 13 
de Fevereiro de 2003, p. 69; «Das Torres ao Euro», Finisterra- Revista de Reflexão e Crítica, nº40/41, 
Lisboa, Dezembro de 2001, pp.7-14,  e «Suicidária Europa», Público, 26 de Março de 1999, p.3. 
301 Eduardo Lourenço, «Da América e da Europa», Visão, 1 de Junho de 2006, p. 90. 
302 Eduardo Lourenço, «Da Europa Como Agonia», Visão, 27 de Janeiro de 2005, p. 56. 
303 Ibidem. 
304 Ibidem. 
305 Sugestivo título de um livro do escritor e jornalista espanhol Vicente Verdú. Editor de opinião e cultura do 
jornal El País, Verdú é reconhecido como observador lúcido da sociedade contemporânea e, tendo vivido três 
anos em território norte-americano, escreveu O Planeta Americano, Lisboa, Terramar, 1997. Apesar de 
alguma falta de objectividade e imparcialidade do ponto de vista, parece-nos interessante pelo seu desenho 
empírico da “mentalidade americana” traçado numa linguagem clara e acessível. 
Em sentido inverso, porque agora o autor é norte-americano e o seu olhar, profundamente crítico, recai, neste 
caso, sobre nós, europeus, registemos também a relevância da leitura do ensaio de George Weigel, O Cubo e 
a Catedral - A Europa, A América e A Política Sem Deus», Lisboa, Alêtheia Editores, 2006. Cruzando dados 
da filosofia, da política, da teologia e até da sociologia, o autor, um teólogo católico, sustenta que a actual 
fragilidade civilizacional e moral em que vivemos deste lado Atlântico, a que Weigel chama o «problema 
Europeu», é consequência do secularismo de uma Europa que, sem o Cristianismo, coloca em risco o seu 
futuro. É curioso o contraponto que George Weigel estabelece entre a Europa cuja civilização produziu o 
rígido cubo modernista do Grande Arco de La Défense, em Paris, e a “velha” Europa cristã que construiu a 
catedral de Notre Dame. Pormenor não despiciendo, julgamos, os dois monumentos são franceses. Por 
último, saliente-se que o livro foi escrito em pleno debate sobre “sim” ou “não” à referência explícita às 
raízes cristãs da Europa no texto da ex-possível Constituição Europeia.  
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mundo – a escolha do vocábulo parece variar consoante o grau de antiamericanismo – 

enquanto apaga, sem retorno, o rasto das identidades nacionais – obstinam-se os mais 

fervorosamente soberanistas.  

 Parece-nos, no entanto, que, nesta altura, talvez se imponha recordar o facto de os 

primeiros passos da “perigosa” e inelutável globalização não terem sido dados na era nem 

no espaço americanos, acelerados pelo automóvel e pelo avião a jacto. Bem ao contrário, 

não é anacrónico dizer-se que terá sido a Europa a responsável pelos primeiros processos 

de uniformização de valores, mercados, crenças e costumes.  

 Assim, se no seio do Império Romano, durante cinco séculos, uma moeda única, a 

livre circulação de mercadorias e de homens, mas, sobretudo, de uma língua e de uma 

legislação, impulsionaram um modo de vida comum a um conjunto imenso e compósito – 

no seu apogeu, de 70 milhões de pessoas – não era isso já uma forma de globalização ?  

 Entretanto, no século XVI, com largo papel de Portugal e após a chegada de 

Colombo à América, as quatro partes do mundo estabelecem contactos ; Indianos, 

Europeus e Africanos cruzam inventos técnicos, línguas e culturas. É o imenso Império da 

Ibéria, aquele onde, terá dito Carlos V, o Sol nunca se punha. Depois, já em pleno século 

XIX, o coração da Europa ocidental, sob o impulso da Revolução Industrial e do seu 

ascendente cultural sobre as elites dos outros continentes, é tomado por uma verdadeira 

“febre“ colonial que, alargarando-lhe os horizontes, a levará a unir a maior parte do planeta 

em proveito próprio. 

  Em suma, a globalização, palavra-chave do nosso tempo aturdido pela circulação 

acelerada de produtos, imagens, informações e indíviduos, foi europeia muito antes de ter 

sido americana e não é, portanto, tão recente quanto as suas aparências “pós-modernas” 

fazem crer. Há, no entanto, a considerar o enriquecimento do conceito e da sua praxis 

mercantilista e consumista com uma nova dimensão ideológico-cultural, decorrente da 

transmissão universal e instantânea das informações e da vitória mundial das ideologias 

neoliberais.  

 Numa palavra, o caminho aponta no sentido da globalização cultural, da 

mundialização da cultura, da «“ outra”globalização»306. 

                                                           
306 Dominique Wolton, A Outra Globalização, Lisboa, Difel, 2003, p. 11. A proposta pincipal desta obra é a 
ideia de que, face à diversidade dos receptores das mensagens, o advento da correlação de forças identidade, 
cultura, comunicação é, na maior parte das situações, mais gerador de problemas do que de soluções. Assim, 
segundo Wolton, só a «coabitação cultural», enquanto estratégia política, permitirá à sociedade da 
informação resistir aos impactos da “indústria cultural”. Cf. Ibid. pp.71-109. 
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  Seja qual for a designação por que optemos, directa ou indirectamente, agora é o 

tempo da apoteose da cultura americana. Mesmo assim, há quem pense que o quadro 

cultural é francamente disfórico. Brilha intensamente, é certo. Mas com o “esplendor” que 

só uma sociedade desassossegada e, por isso, perturbadora pode reflectir. 

 E, na verdade, de que paradigma cultural totalizador falamos, quando nos referimos 

ao “modelo americano”? Que valores nos “vendem, afinal, os Estados Unidos, 

projectando-os sobre todo o planeta convertido em mercado global aplanado e contínuo? 

  Para os elencar, dois caminhos diversos se nos oferecem. A opção pelo primeiro, o 

do senso comum e da simplificação da linguagem, levar-nos-ia certamente a apontar como 

tópicos de referência da idiossincrasia norte-americana os seus consabidos umbiguismo, 

falta de noção do resto do mundo e da chamada cultura geral; estabilidade e 

indiscutibilidade da democracia nos seus princípios para os cidadãos americanos; 

individualismo estanque e indiferente; exacerbado, se não “ religioso“, sentido da História 

da América, mas obsessão com o presente e o futuro; respeito essencial, quase 

supersticioso, da tradição; deficit de comunicação promotor de “arquipélagos” de 

indivíduos num mar de informação; “Amor” a Deus, ao dólar e à junk food; pragmatismo e 

anti-intelectualismo proverbiais... 

  No final, analisada a lista, concluiríamos, por certo, termos sido incapazes de 

evitar um ponto de vista redutor (europeu?), porque limitado às mais negras e medíocres 

facetas dos EUA. Em nossa defesa, resumiríamos, provavelmente, rotulando: a sociedade 

do eterno contraste e dos radicalismos, do indeterminado e do imprevisto, a perfeita 

condensação da pós-modernidade.  

 Talvez devêssemos, por isso, ter escolhido a outra via, bem mais rigorosa e segura, 

aliás. Falamos naturalmente de Eduardo Lourenço, calejado no exercício de se/nos 

(psic)analisar, e, neste caso, da sua obra O Esplendor do Caos. Nela, o ensaísta lança largo 

o seu olhar inquieto e cosmopolita – no sentido primordial do termo – sobre a cultura 

contemporânea, como que a guiar-nos nesta «(...) Babel ocidental (...) em vias de 

mudança(...)»307, ainda e incessantemente dominada pela «(...) nossa paixão de Totalidade, 

sempre presente e nunca atingida(...)»308. 

                                                           
307 Euardo Lourenço, «Um Guia Singular para a Babel Ocidental» (prefácio), Christiane Zschirnt, Livros- 
tudo o que é preciso ler, Lisboa, Casa das Letras, 2007 p. 13-16. 
308 Ibid. p.14. 
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 Mas, uma vez que a leitura deste conjunto de ensaios sobre o “estado do Mundo” 

na passagem do segundo para o terceiro milénio, sendo fundamental309, é tarefa de alguma 

complexidade, usaremos nós próprios uma espécie de guia interpretativo. Seguiremos, 

então, mais uma vez, de perto algumas reflexões já produzidas por Maria Manuel Baptista 

a propósito da visão lourenciana destes novos tempos de uma cultura pós-cristã310, 

impregnada de caoticidade e cuja principal marca de mundialização é a «desideologização 

do signo cultural»311.  

 Assim, esta investigadora, percorrendo os ensaios de O Esplendor do Caos, mostra-

nos que diferenças significativas entre «uma cultura europeia que se procura a si própria e 

uma cultura americano-mundial que é de forma simples, tranquila e natural (...)»312 terão 

levado Eduardo Lourenço a afirmar, peremptório, que, neste tempo de caos mundializado 

bárbaro e complexo, «tudo é cultural. Ou nada o é»313. Certamente as mesmas que, em 

nosso entender, induziram recentemente o ensaísta a questionar-se: «E a Cultura? Quem a 

escreve ainda com maiúscula, se não a título paródico ou póstumo?»314.  

 Na verdade, esta cultura apoteótica vivida à americana – prolongamento e negação 

da cultura europeia em “agonia” – deixou de se apresentar como lugar de resistência à 

banalização e expressão, por excelência, de instâncias críticas que, como as elites, davam 

voz, em nome da natural diversidade de sujeitos, a diferentes quadros de valores e 

referências éticas e estéticas. Numa palavra, o diálogo de cada indivíduo consigo próprio e 

com o Outro.  

 Ao contrário, agora que «(...) incorporámos o inferno no quotidiano do mais 

fascinante e atroz dos séculos»315, não mais a luta, o combate, a reflexão metafísica que 

marcaram historicamente a cultura europeia. Agora que nós já vivemos “americanamente” 

                                                           
309 Miguel Real, para enfatizar o relevo desta colectânea de ensaios de Eduardo Lourenço, publicada em 
1998, considera mesmo que, sobretudo o seu artigo inicial «(...) deveria ser de leitura obrigatória em todos os  
cursos superiores do país, mesmo os de veterinária, mas sobretudo os de sociologia, cujos professores se 
tornam obtusos governantes (...)». Miguel Real, Eduardo Lourenço e a Cultura Portuguesa, Lisboa, 
QuidNovi, 2008, p.20. 
310 Eduardo Lourenço não se cansa de dizer frontalmente que prefere esta designação à, mais “suave”e sem 
dimensão ética, de “pós-moderna”. Cf., entre outros, Eduardo Lourenço, «Solidariedade num Mundo 
Insolidário», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p.55. 
311 Eduardo Lourenço, «A Cultura na Era da Mundialização», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, p.23 
312 Maria Manuel Baptista, «(Des)Encontros na Disneylândia Cultural», Revista da Universidade de Aveiro - 
Letras, nº 18, Publicação do Departamento de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, 2001, p. 277. 
313 Eduardo Lourenço, «A Cultura na Era da Mundialização», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, p.23  
(o itálico consta do original). 
314 Eduardo Lourenço, «A vida como televisão», (1/6/2007), JL. Jornal de Letras Artes e Ideias, de 6 a 19 de 
Junho de 2007, p.13. 
315 Eduardo Lourenço, «Caos e Esplendor», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p. 11. 
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ou, pelo menos, usando “próteses” americanas316 para apreender este novo mundo, fomos 

convertidos, em massa, ao culto “monotéista” do lúdico, prestado principalmente no “pós-

moderno” templo pagão que é a televisão, «(...) a encarnação perfeita da famosa caverna 

platónica»317.  

 A questão é que, neste processo de «mediação televisiva do Outro»318, as sombras 

são agora elas próprias a realidade. Sob a forma de imagens projectadas em tempo real 

pelo écrã televisivo, submergem-nos sem nos proporcionar um autêntico espaço de 

diálogo, já que, defende Eduardo Lourenço, esta torrente informativa ignora as condições 

de reflexibilidade e reversibilidade que este exigiria. Daí que a televisão, que trabalha para 

se vender, literalmente, a si própria, tenha como sujeito único o público – a imagem 

reflectida de si mesma - e lógica intrínseca o lucro.  

 Paradoxalmente ou não, a “caixa mágica” acaba por não assumir o papel de objecto 

“demoníaco” – porque manipulador – que seria expectável. Pelo contrário, “angélica” e 

“transparente” aos olhos do espectador consumidor, cria nele a ilusão de viver um processo 

comunicativo que, afinal, verdadeiramente o não é. Mais e “melhor” ainda: ao mesmo 

tempo, alcança o duplo sucesso de não se mostrar como instrumento e expressão lógica do 

capitalismo mercantilista, enquanto nos propicia o refúgio ideal da virtualidade pura319. 

 Afinal, «o“estado do mundo” como jogo permanente é a vida como televisão»320 

escreveu recentemente Eduardo Lourenço. Entretanto, para os que tiverem consciência de 

dela precisar, em O Esplendor do Caos, o ensaísta propunha uma possível defesa ou saída 

da imago-esfera e, por extensão, da alçada do “senhor das imagens”, a América “imperial” 

política, ideológica e economicamente omnipresente. 

                                                           
316 Cf. Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Portugal 2020, (entrevista de Adelino Gomes, José Vítor 
Malheiros e Teresa de Sousa), Lisboa; Fenda, 1999, p. 138. 
317 Eduardo Lourenço, «A Nova Comunicação», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p. 37 (o 
itálico consta do original). 
318 Maria Manuel Baptista, «(Des)Encontros na Disneylândia Cultural», Revista da Universidade de Aveiro - 
Letras, nº 18, Publicação do Departamento de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, 2001, p. 277. 
319 Cf. Eduardo Lourenço, «A Nova Comunicação», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, pp. 33-36. 
320 Eduardo Lourenço, «A vida como televisão», (1/6/2007), JL. Jornal de Letras Artes e Ideias, de 6 a 19 de 
Junho de 2007, p.13.  
 Ainda sobre o poder da televisão no nosso mundo defende igualmente Eduardo Lourenço: «passámos do 
trágico para uma espécie de carnavalização de todas as experiências, todas as atitudes humanas. Hoje não há 
dúvida de que o espaço próprio da civilização a que pertencemos se chama televisão. A televisão é um 
instrumento permanente do “divertissement” (...) como afastamento das únicas coisas necessárias e 
verdadeiramente importantes. É uma cultura do esquecimento e uma criação do esquecimento sobre o 
esquecimento». Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Diário de Notícias, DNA, nº 393, 11 de Junho de 
2004, p.26 (entrevista de Anabela Mota Ribeiro). 
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 Acredita o nosso ensaísta que resta ao consumidor de imagens reclamar o seu 

direito ao silêncio, num exercício pedagógico de liberdade e de discernimento individuais 

necessário à «(...) respiração da existência humana e contra a qual o rolo compressor das 

imagens planetárias seria impotente, ou é, no fundo, impotente»321. A vida sem televisão. 

 Será, no entanto, ainda a televisão a levar-nos aos segundo e terceiro dos 

“(des)encontros na Disneylândia cultural” detectados por Maria Manuel Baptista em O 

Esplendor do Caos e explicitados no seu texto homónimo que nos tem vindo a orientar. 

 Referimo-nos aos valores da tolerância e da solidariedade que, surpreendentemente, 

Eduardo Lourenço entretece para evidenciar que «por carência, a categoria da tolerância 

desertificou eticamente o mundo. O que foi uma conquista tornou-se idolatria da 

indiferença. Há tolerâncias intoleráveis»322. 

 De facto, para Eduardo Lourenço, da luta contínua entre a essência da mensagem 

cristã e uma prática que entrou em contradição com essa mesma essência, nasceu uma 

condescendência, uma indiferença pelo Outro, que tolera «(...) o intolerável – violência, 

opressão, injustiça, todas as máscaras sempre renováveis, do que ninguém ousa, assim, 

assimilar à pulsão autodestrutiva da humanidade em nós, chamada o “mal” (...)»323. 

  Assim, sobra a tolerância, falta a solidariedade, num mundo hipócrita, farisaico e 

hedonista, sem alternativas ao modelo do liberalismo capitalista americano – por definição, 

individualista e concorrencial, logo, “insolidário”. Enquanto isso, a miséria tem vindo a 

tornar-se invísivel de tão quotidiana e “televisiva” que se nos apresenta.  

 Ora, denuncia Eduardo Lourenço, este «tolerantismo moderno»324, vivido em plena 

boa-consciência, tem permitido que, na nossa “aldeia global” dotada de todos os meios 

para que tal não acontecesse, coexistam duas sociedades, progredindo a ritmos de conforto 

económico-social diversos. Mas, pior, «(...) ao lado dessas duas sociedades há a terceira, a 

que não marcha a velocidade nenhuma, a que está na margem e já na marginalidade (...)325.  

 Em síntese, da intersecção das linhas mestras de O Esplendor do Caos com as 

reflexões sobre elas produzidas por Maria Manuel Baptista, poderíamos talvez concluir que 

ludismo e êxtase da violência – culto do prazer, do sucesso, do éfémero e do frívolo – 

refúgio no individualismo no seio de uma sociedade tão excessivamente ausente como 

                                                           
321  Eduardo Lourenço, «A Nova Comunicação», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p.40. 
322 Eduardo Lourenço, «Do Intolerável», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p. 93. 
323 Ibidem. 
324 Eduardo Lourenço, «Do Intolerável», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p. 91.  
325 Eduardo Lourenço, «Solidariedade num Mundo Insolidário», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, p.62 
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presente, falência de ideologias outras que não a do triunfo planetário da democracia, 

exclusão e “ghettização” social ... formam a tessitura básica de um modelo de sociedade 

egotista que Eduardo Lourenço vem designando há duas décadas como uma «Disneylândia 

planetária» que a todos nos infantiliza na ordem intelectual, moral e ética. Numa palavra, 

humanamente326.  

 É a comtemporaneidade globalizada que Eduardo Lourenço nos descreve assim: 

 

 Basta passar em revista o imaginário deste fim de século – da ficção à música, do 
cinema ao teatro, da biologia à tecnologia – para ter uma ideia do ponto a que chegou 
um mundo onde o horror se tornou invisível, consumido como pura virtualidade, para 
ter uma ideia da metamorfose da cultura humana. Pode discutir-se se a desordem em 
que estamos mergulhados – desde a económica até à da legalidade e da ética – releva 
ou não, em sentido próprio, do conceito de caos. Do que não há dúvidas é de que o 
habitamos como se fosse o próprio esplendor327. 
 
 

 Perante este quadro de caos e vacuidade, Eduardo Lourenço sente que as opções 

para o mundo ocidental não são muitas pelo que, uma vez mais, a sua proposta vai no 

sentido do que considera ser a melhor das escolhas: «utopia por utopia, a solidariedade na 

recusa de uma sociedade assumida e triunfalmente nada solidária (...)»328. 

 A Utopia, sempre a Utopia, como solução única. De facto, Eduardo Lourenço não 

vê outra, porque tendo nós perdido o nosso lado “grego” – o mais luminoso, de tolerância e 

                                                           
326 Cf., entre outros textos, Eduardo Lourenço, «Um Heterodoxo Confessa-se», (16/01/1988), José Gil; 
Fernando Catroga, O Ensaísmo Trágico de Eduardo Lourenço, Lisboa, Relógio D’Água, 1996, pp. 43-75 
(entrevista de Francisco Jorge Silva e Francisco Belard); Eduardo Lourenço, Nós como Futuro, Lisboa, 
Pavilhão de Portugal- Expo ’98, Assírio §Alvim,1997, p. 16 e Eduardo Lourenço, «No Limiar de  um Tempo 
Não-europeu» (26/12/2000), A Europa Desencantada- Para uma Mitologia Europeia, (prefácio desta edição) 
Lisboa, Gradiva, 2001, pp.11-14.  
327 Eduardo Lourenço, «Caos e Esplendor», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p.11. 
328 Eduardo Lourenço, «Solidariedade num Mundo Insolidário», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, p. 
65. Palavras que nos recordam as de um outro “europeísta convicto”, Jean Monnet. Não sendo tão 
assumidamente “utópico” como Eduardo Lourenço, ficou na História como um “ sonhador pragmático” que, 
olhando o além-Atlântico, preconizava para a Europa um modelo inspirado nos Estados Unidos da América 
na sequência da Segunda Guerra Mundial.  Acreditando, com optimismo, que as dificuldades entre os povos 
costumam ser muitas vezes artificiais, Monnet sonhava com «solidariedades de facto» e defendia 
profeticamente: «os nossos países tornaram-se demasiado pequenos para o mundo actual, à escala dos meios 
técnicos modernos, à medida da América e da Rússia de hoje, da China e da Índia de amanhã. A unidade dos 
povos europeus reunidos nos Estados Unidos da Europa é o meio de subir o seu nível de vida e de manter a 
paz. Ela é a grande esperança e a sorte do nosso tempo». Jean Monnet, Mémoires, Paris, Fayard, 1976, p.468, 
citado por Jean-Louis Quermonne, L’Europe en quête de légitimité, Paris, Presse de Sciences PO, 2001, p.42.  
Parece-nos que, perante «(...) a essência intrinsecamente insolidária do nosso mundo» de que nos fala 
Eduardo Lourenço, em «Solidariedade num Mundo Insolidário», O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 
p.65, hoje, Jean Monnet seria obrigado a reconhecer o fracasso, pelo menos em parte, do seu sonho profético.  
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diálogo verdadeiros329, e mesmo adoptando um conceito lato de cultura – à medida exacta 

da “aldeia global” e do futuro virtual que a todos nos inscreve já na temporalidade norte-

americana – a cultura poderá não ser agora mais do que um “contra-valor” ou um 

“desvalor”330.  

 Assim sendo, Eduardo Lourenço lamenta na cultura europeia a perda da sua 

capacidade de interpelar lucidamente as outras culturas que a leva a sentir-se como um 

velho “museu“, enquanto inveja cegamente a vitalidade que imagina possuir a world 

culture. Mas, a verdade é que também não acredita que a solução seja“satanizar” 

culturalmente  a nação americana.  

 Pelo contrário, o ensaísta defende que, neste início de século XXI, para não falir na 

sua missão e vencer o seu actual estado agónico, a Europa (com a França à frente) terá de 

assumir em definitivo o carácter “freudiano” das suas relações com o continente 

americano.  

  Na verdade, «num mundo intrinsecamente caótico, sem hipótese de projecto global 

credível (...)»331, só aceitando que os Estados Unidos são, afinal, um dos desenvolvimentos 

culturais de si própria, das suas potencialidades e atavismos, o resultado das muitas 

aventuras que viveu e fez viver – «ocidente do Ocidente»332, é que a Europa poderá, 

conscientemente e sem quaisquer complexos, manter viva e partilhar a sua cultura. Todo 

um capital simbólico, um contínuo cultural que, vindo do passado, pela memória e pelo 

relato de uma sensibilidade e um imaginário próprios – uma mitologia – nos conduzirá ao 

                                                           
329 Cf. Eduardo Lourenço, «A Europa e a Morte» (Dezembro de 1959), Ocasionais I, Lisboa, A Regra do 
Jogo, 1984 pp. 27-30. Aí lembra Eduardo Lourenço que «o homem europeu respondeu sempre à sua extrema 
tentação exaltando o poder do seu lado luminoso sobre o tenebroso». Para o ensaísta esta «(...) acentuação 
inequívoca da eminência da vida sobre a morte», este «(...) infinito valor da pessoa humana», aprendemo-los  
com os Gregos e depois com o Cristianismo, sendo Santo Agostinho o paradigma desta súmula humanista, 
com «uma inteligência e (...) um coração ainda partilhados entre dois mundos». Do autor de A Cidade de 
Deus diz igualmente Eduardo Lourenço: «nem o que nele havia de grego, nem o que nele havia de 
cristianismo adormecido podiam aceitar esta paz mortal. Ibidem. 
330 Cf.,entre outros, Eduardo Lourenço, «O Relógio de Tiananmen ou o Fim do Oriente», O Esplendor do 
Caos, Lisboa, Gradiva, p.106, onde detectamos essa inquietação do ensaísta que emotivamente escreve: «a 
civilização planetária, a da mundialização do mercado e da comunicação, não é um mero fantasma, mas, se 
nela incluirmos qualquer coisa como “cultura”, segundo o modelo óbvio do Ocidente, com o seu paradigma 
político-democrático e o seu paradigma ético- social dos direitos do homem, é uma pura ilusão. (...) Não é o 
fim da história, é só o fim da nossa como imaginária senhora da consciência universal que nunca existiu 
como Hegel e mesmo Marx a sonharam. E ainda menos como a senhora [Madeleine] Allbright [secretária de 
Estado de Bill Clinton] continua a sonhá-la por conta de nós todos, sem sequer nos pedir licença. O mundo 
real tornou-se definitivamente redondo».  
331 Eduardo Lourenço, «O Iceberg», Visão, 24 de Junho de 1993, p. 27. 
332  Cf. Maria Manuel Baptista, «Eduardo Lourenço - A ocidente do Ocidente», JL. Jornal de Letras Artes e 
Ideias, nº923, 15-28 de Fevereiro de 2006, p. 38.  
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futuro, porque é também a capacidade de organização de novas referências e esquemas de 

acção e comunicação com o Outro. A cultura europeia333.  

 Dito de outro modo, sem maniqueísmos facéis e redutores e com a reconhecida 

atenção de Eduardo Lourenço ao devir concreto do nosso tempo: 

 

 (...) é necessário retomar o fio da meada, reconstruir ou construir de outra maneira a 
trama da solidariedade humana, a começar pela mais próxima. Sem alardes 
espectaculares, ouvindo o Outro, que é o mesmo que nós somos, com uma atenção 
criadora e uma paciência activa, digna de Penélope. Talvez, assim, pouco a pouco, 
reencontremos um “sentido” para uma sociedade que como o Titanic singra em plena 
noite para um previsível iceberg334. 
 
 

 Quadro complexo, algo pessimista e desencantado este que Eduardo Lourenço nos 

pinta em O Esplendor do Caos e em textos subsequentes sobre o primado e o tempo desta 

sociedade lúdico-mediática indiferente à Ideologia335 tão ao jeito dos Estados Unidos!  

 Felizmente, entretanto, descobrimos uma terceira perspectiva do Novo Mundo. 

Aquela que cruza a eficácia do traço caracterizador com um fino e impiedoso sarcasmo 

num saborosíssimo texto escrito há... mais de um século. O seu autor, Eça de Queirós, 

intitulou-o simplesmente «Três Americanos» e reza como segue: 

 

 Três.Três americanos completos, desde os chapéus até ao génio. (...)  
  De onde vêm? De toda a parte. Para onde vão? Para o dinheiro. Tudo na sua figura 
revela este caminhar resoluto e direito para o ganho; no rosto, nos gestos, na toilette, 
nas rugas, nas barbas, sente-se a grande vontade americana – lucrar depressa. O nariz 
erguido fareja subtilmente o metal. O olho firme olha para a frente magneticamente. 
Os lábios finos contraídos, económicos de palavra, permanecem secos da quantidade 
de cifras, que têm pronunciado. Os fatos são curtos, cortados, fatos de agilidade e de 
movimento, que indicam a pressa, a áspera carreira atrás do “dólar”. Poucas malas que 
embaracem e retenham a actividade. Um bom reflard para as chuvas, um chapéu-
capacete para o sol. Como a vida é uma guerra, a toilette torna-se uma armadura. Mas 
sobretudo o andar.É ele que revela o homem do lucro: nada é indolente, distraído, 

                                                           
333 Cf. Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Portugal 2020, (entrevista de Adelino Gomes, José Vítor 
Malheiros e Teresa de Sousa), Lisboa, Fenda, 1999, pp. 137-139. 
Na mesma ocasião, Eduardo Lourenço referiu-se à cultura nestes termos : «(...) uma cultura, enquanto 
cultura, é-o justamente na medida em que é capaz de retraduzir os dados que lhe são fornecidos pelo exterior 
em qualquer coisa que deixe intacta essa última camada, que é a sua maneira de apreender o mundo, a 
maneira de o viver, a maneira de reagir. Isto não é coisa que se apague de um dia para o outro. Bom, com os 
tempos, com os séculos, evidentemente que é possivel interromper esse contínuo, mas reparem que nós todos 
somos filhos dos romanos». Ibid. p. 139.  
334 Eduardo Lourenço, «O Iceberg», Visão, 24 de Junho de 1993, p. 27. 
335 No sentido que Eduardo Lourenço lhe atribui de um “discurso-crença” baseado numa visão global da 
História e, enquanto tal, capaz de inspirar a acção humana, permitindo não só compreender o mundo mas 
também transformá- lo. Cf. Ibid. pp. 26-27. 
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flaneur, naquele andar mecânico, conciso e sôfrego: cada passada é um acto de tomar 
posse, as solas rangem de impaciência. (...) 
 Três são. Uma coisa têm de comum – a individualidade, o myself. Eu mesmo, eu 
cidadão americano, de resto nada. Outro ponto de contacto: nunca se espreguiçam. De 
resto, com toda a sua civilização, a sua riqueza, o seu ouro, o seu myself, o seu ruído, 
sobre o planeta, a sua intimidade com Deus, não seriam capazes, todos juntos, desde o 
Canadá até à Filadélfia, desde o presidente Grant até ao Negro, que agora geme 
atrelado ao algodão, de fazer um verso de Musset, ou um desenho de Delacroix. E têm 
outra desgraça: assoam-se muito.  
 De resto, magníficos336. 
 
 

 Três americanos, hoje, sinédoque de um “império” inteiro.  

 Cem anos decorridos, o mesmo myself, a mesma pressa; igual desenvoltura a lidar 

com o capital, com a “cultura” e com Deus. Uma trindade que, para os americanos, é ... a 

América. Aos nossos olhos de europeus, uma sociedade de opostos irreconciliáveis. A 

ponta avançada da nova idade científica, reexportando, afinal, para o Velho Continente 

valores que são simultaneamente a Europa levada ao extremo e uma sociedade de crença(s) 

e de imagens. O “outro” Ocidente 337. 

  Assim pensa Eduardo Lourenço para quem esta «(...) América mítica, uma 

fabulosa fábrica de propaganda não ideológica, mas do modo de vida norte-americano»338, 

se desembarca agora em nosssas casas339 via televisão, tem já a idade do cinema e chegou-

nos de Hollywood:  

 

                                                           
336 Eça de Queirós, «Três Americanos», Notas Contemporâneas, Porto, Lello § Irmãos Editores, 1913, 2ª 
edição, pp. 549-553.  
O mesmo Eça que poderíamos considerar o perfeito exemplo de uma espécie de "fatalismo" da influência da 
França no século XIX português. Profundo e atento conhecedor da cultura francesa - língua, história, 
civilização, plano político, literatura- Michelet, Vitor Hugo, Zola, Baudelaire ou Flaubert são influências 
detectáveis na audácia de estilo da sua prosa - Eça de Queirós parece, contudo, não se identificar com ela em 
pleno. Tal posicionamento crítico poderá, aliás, resumir a atitude contraditória de toda a sua geração, tornada 
a dos "Vencidos da Vida" no Portugal finissecular. No caso particular de Eça, bastará talvez recordar, por 
exemplo, o famoso texto sintomaticamente intitulado «”O Francesismo”» que, encontrado no seu espólio, 
terá sido escrito provavelmente um ou dois anos antes da sua morte. Publicado em 1912, esse artigo, 
revelador de toda a veia satírica, caricatural e irónica de Eça de Queirós, começa com estas palavras 
mordazes: «Há já longos anos que eu lancei esta fórmula: - Portugal é um país traduzido do francês em 
vernáculo» (em itálico no original). Eça de Queirós, «O “Francesismo”», Últimas Páginas – manuscritos 
inéditos, Porto, Lello§Irmão Editores, 1912, p.387.  
337 Cf. Eduardo Lourenço, «O Deus da América é a América», Público, 17 de Dezembro de 2001, p. 44 
(entrevista  de Luís Miguel Queirós).  
338 Eduardo Lourenço, «O Mundo Secreto de Eduardo Lourenço, Visão, 22 de Maio de 2003, p. 146 
(entrevista de José Carlos de Vasconcelos).  
339 Cf. Eduardo Lourenço, «O Império desembarca em sua casa», Público, 6 de Juho de 2004, p.6. Trata-se de 
um artigo, escrito à passagem dos 60 anos do “Dia D”, em que Eduardo Lourenço mostra como, unidos nas 
praias da Norrmandia em 1944, França e Estados Unidos estavam no momento separados por causa da 
Guerra no Iraque, mas, mesmo assim, contesta que na Europa «(...) a sua imaculada e abstracta 
“inteligentsia” (...) [pense] que basta condenar, sem réplica, o “satã” americano para ter razão». Ibidem.  
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 Nós começávamos a ver cinema logo no princípio do sonoro, naquela época de ouro 
da comédia americana e do filme negro. Parece-me, aliás, que o tempo americano 
começou aí. Embora uma parte desse cinema seja feita por gente que veio da Europa, 
foi no grande ecrã que os americanos criaram a América. Atribuíram-se um 
imaginário e um passado que não tinham. Com “O Nascimento de uma Nação”, de 
Griffith, começou a instituição da América como lugar épico da modernidade. No 
momento em que a Europa se dilacerava a todos os níveis, a América construiu o seu 
imaginário no cinema, tornando-se depois a cultura de base do mundo inteiro. De certa 
forma, foi aí que eles começaram a conquistar o mundo. Quer dizer, há muito tempo 
que nós somos americanos por dentro. Sentimo-nos autorizados a dizer mal das 
bandalheiras e dos horrores que eles podem cometer porque estamos a falar em nosso 
nome, porque eles fabricaram uma imagem ideal da Humanidade com base no “Homo 
americanus”. Os nossos heróis contemporâneos são os deles 340. 

 

 

 

 Século XXI. Política, economia, defesa. Poderio americano indiscutível em todas 

estas áreas (mesmo com momentos de depressão como o Vietname há três décadas). Mas 

foram, então, as lentes e as câmaras do cinema (cujos primeiros passos foram curiosamente 

dados em França e nos Estados Unidos) que deram a ver à sua terra-mater Europa o que a 

América tinha para mostrar. Em filme, os Estados Unidos praticaram um novo 

colonialismo – «o colonialismo cultural americano (...) [que] tem penetrado nas últimas 

décadas em todo o mundo, mesmo em terreno inimigo declarado (...)»341.  

  Eduardo Lourenço, apreciador apaixonado da Sétima Arte, parece assim corroborar 

o conhecido dito de François Truffaut, segundo o qual falar de «cinema americano» seria um 

pleonasmo342. Do mesmo modo, esta ideia de que a força da cultura americana é simbólica e 

literalmente exprimida pelos mass media – primeiro o cinema, depois a televisão e agora, em 

larguíssima escala, a internet – surge subjacente, ainda que a dever ser lida inversamente, a 

uma interessante conversa entre o historiador Georges Duby e o cineasta Jean-Luc Godard 

(ambos franceses), acontecida há já 15 anos. 

Na verdade, à questão do realizador sobre a facilidade com que o cinema americano se 

impôs quase planetariamente, respondeu taxativamente o historiador: «porque os 

                                                           
340 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço- entrevista», (1998/03/), Diário de Notícias, DNA,  21 de Março 
de 1998, p.16 (entrevista conduzida por José Mário Silva).  
341 Eduardo Lourenço, «Professor Eduardo Lourenço – Um Europeu contra as “duas” Europas», Fernando 
Correia de Oliveira, (entrevista), HOMEM Magazine, nº 182, XVI, Maio de 2004, p. 23.  
342 Cf. Vicente Verdú, O Planeta Americano, Lisboa, Terramar, 1997, p.113. 
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Americanos largaram duas bombas atómicas em 45. Com apenas uma, o cinema americano 

não teria chegado a todo o lado, mas com duas ficou imparável (...)»343.  

Conclusão evidente : a difusão da cultura está ligada ao poderio militar e político que 

estão associados. Esta é também a razão que explica o domínio internacional do anglo-

americano como língua que durará tanto quanto a hegemonia da superpotência norte-

americana.  

 Desta (in)feliz conjugação resulta, então, que o modelo americano é, afinal, este de 

uma cultura mediática que, pelo impulso do cinema, foi chegando aos quatro cantos do 

planeta. Depois vieram a televisão e a Internet e fizeram o resto. A América com o mundo 

a seus pés.  

 Por isso, para os mais pessimistas – como Eduardo Lourenço o é neste particular – 

os Estados Unidos, qual Sodoma e Gomorra do entretenimento audiovisual, empobrecem-

nos humanamente, chegando ao ponto de reduzirem a heróis da tela americana as grandes 

figuras da nossa mitologia cultural europeia e, assim outrora, universal. Escreve o ensaísta 

que, desta forma, «(...) não só fabricam realmente o futuro que o planeta inteiro (...) 

consome como presente e até como passado, mas sobretudo – e nisso não têm rival – 

reciclam o seu jovem passado de nação emigrante em termos de epopeia futurista»344. 

 Outros, detentores de uma visão mais eufórica, parecem admitir que este modelo, 

encarado como o quase terminus de uma evolução a exigir reformulação e recriação, possa 

vir a constituir a referência unitária para o Velho Continente. À procura da sua alma, é 

certo, mas sábia e experiente, de Heródoto a Erasmo, de La Fayette a De Gaulle, de 

Leonardo da Vinci a Rodin, a Europa sempre foi capaz de se superar na busca de soluções 

mais criativas e humanizadas.  

 Talvez exactamente por isso, Eduardo Lourenço, tomando como referência figuras 

como as que acabámos de nomear (sobretudo no campo da literatura tão da sua predilecção 

– Shakespeare, Pessoa...), pergunte: «(...) têm eles ainda o poder de nos darem um futuro-

outro, num tempo que não seja essencialmente o do conhecimento objectivo do mundo e a 

sua manipulação sem fim, ao mesmo tempo real e virtual, como o do imaginário americano 

em vias de se tornar o imaginário universal»345? 

                                                           
343 Cf. Pierre de Encrevé e Michel Braudeau, Conversations sur la langue française, Paris, Gallimard, 2007, 
p. 32. 
344 Eduardo Lourenço, Nós como Futuro, Lisboa, Pavilhão de Portugal- Expo’98, Assírio§Alvim,1997, p. 15. 
345 Ibid. p.17. 
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 E a França? Em círculo, retomamos a questão inicial e procuramos-lhe extensões 

analíticas para melhor a enquadrar. 

 Como lida o Hexágono com este projecto da supremacia planetária dos Estados 

Unidos? Estará a “desaparecer” culturalmente sob a hegemonia americana ou a adaptar-se 

sem se “americanizar”? Internamente e em concreto, quais as raízes históricas e intelectuais 

dessa forma de “resistência” a que os franceses chamam orgulhosamente “excepção cultural 

francesa”? Como se articula essa mesma “excepção francesa” com variáveis internas como 

uma taxa de desemprego persistentemente alta e a coabitação da República laica com 

milhões de muçulmanos no seu espaço físico e cultural? E quanto ao seu equilíbrio com o 

exterior, como está a França a viver o fim do muro de Berlim e o “alargamento” da União 

Europeia a leste? 

Procurar responder a algumas destas questões é, neste contexto, um desafio 

duplamente interessante, já que a França, marcada por uma longa tradição de 

antiamericanismo346, graças a uma espécie de milagre permanente, se apresenta ainda hoje 

como se a sua história fosse mais dramática que a dos outros países347. 

Aqui chegados, e sem nunca esquecer que o tema aglutinador destas nossas ideias é a 

França na reflexão europeia de Eduardo Lourenço, vem-nos, agora, à memória o poema de 

abertura de Brasão, primeira parte de Mensagem de Fernando Pessoa.  

 A escolha de mais um texto literário que – pelo menos na aparência – surge 

despropositada por nos colocar fora do âmbito deste trabalho, poderá eventualmente ser 

justificada com o que Maria Manuel Baptista considera «o intenso e emocionante diálogo 

que Lourenço desde sempre manteve com os escritores e poetas da sua particular 

afeição»348- entre os quais tem lugar destacado Fernando Pessoa. 

 

 

                                                           
346 Assinale-se que, institucionalmente, haverá no presente uma inflexão desta tendência com a Presidência 
de Nicolas Sarkozy. Ainda durante a última campanha para a eleição que o levaria ao Eliseu, já a imprensa 
francesa dava largo eco da ruptura de Nicolas Sarkozy com esta tradição da França “antiamericana”, 
enquanto insiste igualmente na necessidade de uma sólida aliança franco-alemã. 
 Sarkozy não se coibiu, por exemplo, de visitar os EUA no 5º aniversário do 11 de Setembro e de prestar a 
sua solidariedade para com o povo americano, afirmando na ocasião: «alguns em França chamam-me 
Sarkozy, o americano. Tenho orgulho nisso. (...) Partilho muitos dos valores americanos».  
347 O que pretendemos dizer é que, como outrora a Grécia, a França, apesar de tudo, mantém o singular 
privilégio de apaixonar os povos da terra a ponto de, em geral, todos nos interessarmos pelo seu destino e 
termos opinião nas querelas francesas. 
348 No Prefácio a Cartografia Imaginária de Eduardo Lourenço – dos Críticos, Maia, Ver o Verso Edições, 
2004, p.11.  
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O  D O S  C A S T E L O S  

 

A Europa jaz, posta nos cotovelos: 

De Oriente a Ocidente jaz, fitando, 

E toldam-lhe românticos cabelos 

Olhos gregos, lembrando. 

 

O cotovelo esquerdo é recuado; 

O direito é em ângulo disposto. 

Aquele diz Itália onde é pousado; 

Este diz Inglaterra onde, afastado, 

A mão sustenta, em que se apoia o rosto. 

 

Fita, com olhar esfíngico e fatal,  

O Ocidente futuro do Passado. 

 

O rosto com que fita é Portugal. 

 

Fernando Pessoa, Mensagem, Lisboa, Assírio § Alvim, 2004 (4ª edição), p.15 

 

 

 Como todos sabemos, neste poema cheio de plasticidade e visualismo, Fernando 

Pessoa antropomorfiza o continente europeu numa figura feminina, aparentemente estática, 

mas que, contemplativa e fatalista, fita o Ocidente.  

  Assim, os fiordes do norte da Europa parecem «românticos cabelos», os olhos 

ainda reflectem a influência grega e os acidentes da configuração da Itália e da Inglaterra 

formam os cotovelos de uma jovem de «olhar esfíngico e fatal». 

 O «Ocidente» apresenta-se como «futuro do passado», nele se esperando a 

concretização dos sonhos da Humanidade. Mas a chave-de-ouro do poema está nas sete 

palavras do verso final e místico «O rosto com que fita é Portugal»: é à grandiosidade de 

Portugal e dos Lusos que caberá o papel fundamental do destino da Europa e da 

civilização. 



 
 

A França na Reflexão Europeia de Eduardo Lourenço 

 

108 
 

 Em resumo, no contexto da utopia pessoana do Quinto Império, a “mensagem” é 

obviamente a necessidade de despertar um continente “adormecido” que será conduzido 

por Portugal na procura de um novo império espiritual.  

 Ora, sob a linguagem literariamente cifrada de “verdades” poéticas como estas, 

talvez pudéssemos “ler” um pensamento “político” de Pessoa obviamente indissociável do 

seu tempo da escrita. No entanto, parece-nos mais relevante registar aqui como a 

ambiência simbólico-mítica desta «(...) gloriosa obra entranhadamente portuguesa, mas, ao 

mesmo tempo, absolutamente universal»349, que é Mensagem, parece não só autorizar-nos 

um paralelo com a Europa, eternamente à procura do desconhecido, que será ela própria, 

mas também permitir-nos – ainda que por oposição – estabelecer a “ponte” com a temática 

central do nosso trabalho: a França, a cultura francesa e respectivas relações e implicações 

com/em a Europa, à luz do olhar irreverente do mitólogo Eduardo Lourenço.  

 Na verdade, esta que «jaz», deitada languidamente – que não morta – e cuja 

posição dos cotovelos evoca as raízes da sua identidade cultural (feita das heranças do Sul 

dos gregos e do cristianismo, mas também do Romantismo do Norte), não poderá ser a 

Europa de Eduardo Lourenço, olhando fixamente para o “Ocidente” – onde agora estão os 

Estados Unidos, a Índia, a China – numa atitude tão expectante e contemplativa como 

enigmática e misteriosa? 

 Mas, pequena grande diferença: se no poema de Pessoa, Portugal, povo com missão 

quase profética e simbólica alicerçada no passado, recolhido no extremo ocidente da 

Europa, «fitava» os mares e o mundo para os dominar culturalmente, em Eduardo 

Lourenço é, desde sempre, a França, que, no coração da Europa, é «a nação pedra angular 

da construção europeia»350. 

 De facto, acreditamos que, de uma certa maneira – a sua, de que tentámos dar conta 

atrás – também Eduardo Lourenço nos diz constantemente a nós, europeus, que «É a 

hora!»351 de estarmos «atentos aos símbolos e avisos»352, talvez não do Destino, mas da 

História e, à França, que ela precisa de dar corpo ao seu “Quinto Império”, também ele 

feito de história vivida e de promessa de futuro.  

                                                           
349 Richard Zenith, «Mensagem Universal», Mensagem de Fernando Pessoa, (prefácio de), ilustrada por Pedro Sousa 
Pereira, Lisboa, Oficina do Livro, 2006, p.9. 
350 Eduardo Lourenço, «A Europa na Encruzilhada», (26/09/90), Finisterra - Revista de Reflexão e Crítica, nº6, 1990, 
Outono, de 29 de Novembro de 1990, p.10 
351  Fernando Pessoa, Mensagem, Lisboa, Assírio § Alvim, 2004 (4ª edição), p.91. 
352 Richard Zenith, «Mensagem Universal», Mensagem de Fernando Pessoa, (prefácio de), ilustrada por Pedro Sousa 
Pereira, Lisboa, Oficina do Livro, 2006, p. 16. 
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  Povo ou “Nation”- que importa? Não será também para Eduardo Lourenço o 

“futuro do passado” o que há a cumprir por nós, europeus, em geral, ou franceses, em 

particular? 

  Parece-nos que sim. Se não, reparemos nestas suas palavras em cuja dimensão 

utópica “desencantada” insistimos: «uma utopia europeia assumida só é digna de ser vivida 

como vitória da Europa sobre a Europa, da ficção de si mesma que, consciente ou 

inconscientemente, tem condicionado o seu destino, contra a realidade. Em suma, do 

triunfo da sua sublime não-identidade sobre os fantasmas da sua alucinada identidade»353. 

 

 

                                                           
353 Eduardo Lourenço, «Da Identidade Europeia como Labirinto», A Europa Desencantada - para uma 
mitologia europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, p.240. 
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III  

A França – ou o «Robinson sem ilha» da Europa 
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La France c’est une étoile ! 

La France est une personne, 

Le Rayon hexagonal 

D’une étoile qui raisonne. 

                       Paul Claudel, 1938 

 

 

 

 

«A França, para mim, é uma ficção literária.» 

                                              Eduardo Lourenço, 1992  

 

 

 

 

« (...) a França vive e está dependente dessa mitologia: a de uma nação “exemplar” na 

Europa e mesmo no mundo. E mais do que exemplar, pura excepção histórica.» 

Eduardo Lourenço, 1996 

 

 

 

 

«Comment va la France, Môssieur? – Pas très fort, Môssieur. Mais vous savez..., c’est la 

France.» 

Jean d’Ormesson, 2004 

 



 
 

A França na Reflexão Europeia de Eduardo Lourenço 

 

112 
 

 

 

 Em 12 de 0utubro de 2000, o comunicado à imprensa da Real Academia Sueca do 

Nobel anunciava: «O 97º prémio Nobel da literatura foi atribuído ao escritor francês de 

língua chinesa Gao Xingjian (...)».  

 A França era assim honrada pela décima terceira vez com um Nobel, mas, nesta 

circunstância, com uma particularidade : o laureado respondia por dois nomes diferentes- 

Gao Xingjian ou François Cheng – e exprimia-se literariamente em chinês e em língua 

francesa.  

 Menos de dois anos depois, François Cheng tornou-se também o primeiro chinês de 

nascimento354 a ter assento na restrita Académie Française onde se apresentou como 

alguém que, pela língua francesa, alma e arma da sua criação, ao longo de três décadas, se 

foi tornando «um Francês de direito, de espírito e de coração (...)»355.  

 Noutra ocasião, o autor de Uma Cana de Pesca para o meu Avô explicou a sua 

opção juvenil pela França com três razões «profundas», segundo o próprio, e apresentadas 

por esta curiosa ordem : a mais do que célebre literatura francesa, rica em ideias e 

reflexões, matérias humanas e conteúdos sociais, descrições carnais e análises 

psicológicas ; o requinte francês, visível tanto nas criações artísticas como na vida 

corrente, de que são prova, em seu entender, o amor do vinho e da gastronomia ; 

finalmente, a visão consciente e inconsciente da França como o «país do Meio da Europa 

ocidental», aberto a todos os «orientes», cadinho onde se misturam contradições e 

complementaridades e de onde brota uma vocação universalista única356.  

 Entretanto, no final de 2005, aquando da revolta das banlieues pobres e de tez 

islâmica de várias cidades francesas, o rapper francês Médine357 fazia publicar na 

conceituada Time Magazine um artigo sob o sugestivo título interrogativo «Como posso 

ser mais francês?» de que destacamos algumas frases: «No meu caso, o Islão é uma parte 

importante daquilo que sou, tal como ser francês. Ambas as coisas não estão em oposição 

                                                           
354 Em 1988, obteve o estatuto de refugiado político, em Paris,  e pôde naturalizar-se francês em 1998. 
355 Cf. François Cheng, Discours de réception à l’Académie Française, pronunciado na sessão pública de 19 
de Junho de 2003, no Palais de l’Institut, em Paris.  
356 Cf. François Cheng,  Le Dialogue - Une passion pour la langue française, Editions Desclée de Brouwer & 
Presses littéraires et artistiques de Shanghai, Paris, 2002, p.27. 
357 Jovem cantor de 25 anos, muito popular entre a juventude francesa, Médine é muçulmano, neto de 
argelinos, e um dos seus últimos discos (de 2005) intitula-se precisamente «Jiade: o maior combate está 
dentro de ti mesmo». 
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nem se excluem»; «eu sou francês, sou muçulmano, e há milhões como eu. Vivemos aqui, 

e não vamos para lado nenhum. Logo, comecemos a habituar-nos a isso»358. 

 Os factos a que acabámos de aludir são apenas dois flashes recolhidos avulsamente 

na diversidade sociológica que é a França actual. Porém, parecem-nos servir eficazmente o 

propósito de a enquadrarmos como, desde há muito, referente cultural do mundo inteiro, 

duplamente capaz de irradiar cultura a partir de um centro histórico-geográfico, mas 

também de se abrir e alimentar culturalmente ao/do Outro.  Por outro lado, permitem-nos 

igualmente recordar que este país, orgulhoso de ter sido o berço dos Direitos do Homem e, 

há séculos, terra de acolhimento e asilo para homens e mulheres ameaçados na sua própria 

pátria359, encerra actualmente no seu íntimo conflitos muito próprios. 

 Desta terra, que há mais de quarenta anos acolhe Eduardo Lourenço, disse De 

Gaulle, em plenos Trinta Gloriosos, com entusiasmado patriotismo (ou até chauvinismo): 

«causa espanto também que a França queira ser ela mesma no exterior, que ela não 

renuncie a ser a França mesmo na Europa, mesmo no mundo. A França escolheu de uma 

vez por todas ser a França e convido toda a gente a habituar-se a isso»360. Palavras 

inflamadas do General que relevam naturalmente das suas conhecidas ambições de 

grandeur e rang para uma França do pós-guerra – ladeada pelos blocos Este-Oeste – 

desejosa de continuar a pesar como potência político-militar na cena internacional.  

 Mas lembremos que, na pluma de Gaulle, a este lugar privilegiado no contexto 

mundial correspondia «uma certa ideia da França», fórmula inspirada pelo sentimento 

quase “místico” mas também pela razão e a apontar para todo um destino excepcional da 

pátria de Molière, enraizado historicamente num conjunto de traços culturais que a teriam 

preparado tanto para provações como para triunfos únicos361. 

                                                           
358 Médine, «Como posso ser mais francês?», Visão, 10 de Novembro de 2005, p.33 (traduzido de «How 
Much More French Can I Be», Time Magazine, Novembro de 2005). 
359 Este «droit d’asile» é ainda hoje explicitamente reconhecido pela actual Constituição da República 
Francesa (de 4 de Outubro de 1958), que remete para o Preâmbulo da Constituição de 27 de Outubro de 1946 
em cujo artigo nº4 se lê : «todo o indivíduo perseguido tem direito de asilo nos territórios da República» (a 
tradução é nossa). Mas saliente-se que, já na época da Revolução e de acordo com a Constituição do ano I 
(1793) e os seus princípios de religiosidade revolucionária, um estrangeiro poderia ser considerado cidadão 
francês, «com a única condição de fixar residência em França e de fazer o juramento cívico». 
Assim, a frase atribuída a Goethe, mas repetidamente citada por Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, 
segundo a qual «todo o homem tem duas pátrias: a sua e depois a França» é bem expressiva desta tradição 
francesa de acolhimento aos exilados políticos nascida com a Revolução de 1789. 
360 Em alocução, de 7 de Setembro de 1960, proferida em Brest, e publicada no jornal Le Monde de 9 de 
Setembro de 1960, citado por Claire Andrieu, Philippe Braud, Guillaume Piketty, DE GAULLE- 
dictionnaire,  (direcção de), Paris, Edições Robert Laffont, 2006, p 475 (a tradução é nossa). 
361 Cf. Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome 1, L’Appel, Paris, Plon, 1954, p.1. 
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 Ora, por seu turno, cinco décadas volvidas, encontramos Eduardo Lourenço 

defendendo que «realmente, há séculos que existe uma cultura francesa, segundo um 

código que tem uma lógica interna»362, sem ignorar, todavia, «a crise de identidade 

clamorosa e inédita que [a França] está vivendo há muito»363.  

 Somos assim transportados para o âmbito da identidade nacional francesa, questão 

que muito agita os nossos tempos e o universo político no Hexágono364. A França : uma 

terra curiosa esta, à qual se colará para sempre a imagem de uma certa liberdade 

“decadente à la française”, a seduzir artistas e intelectuais estrangeiros365; o país da 

literatura, da paixão das ideias, capaz de acolher toda a gente, que acaba de eleger como 

presidente da República um francês “atípico”366, mas onde a cor da pele dos jogadores da 

selecção nacional é objecto de uma das muitas polémicas tão ao gosto francês367.  

 Por tal não caber nos limites deste trabalho, não vamos aqui tecer considerações 

teóricas mais ou menos profundas sobre o conceito de identidade(s) nacional(ais), em 

geral, tomando posição, por exemplo, quanto a tratar-se de uma realidade substancial ou de 

uma representação social. Do mesmo modo, também não pretendemos analisar, em 

                                                           
362 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Portugal 2020, Lisboa, Fenda, 1999, p. 140 (entrevista de 
Adelino Gomes, José Vítor Malheiros, Teresa de Sousa). 
363  Eduardo Lourenço, «A Débâcle Branca», Público, 29 de Maio de 2005, p. 6.  
 364 Actualmente em França há uma quase obsessão com o debate em torno da «identidade nacional», ao 
mesmo tempo que, a par da recente abertura de um Museu da Imigração, a França mantém e procura ampliar 
a comunidade dos países da francofonia. A sensibilidade da questão foi vísivel, por exemplo, logo que, na 
última campanha presidencial, Sarkozy propôs a criação de um Ministério da Imigração e da Identidade 
Nacional - uma denominação que, em França, evoca a ideologia xenófoba  e anti-semita da extrema-direita. 
A temática da identidade francesa foi, aliás, trazida para o mais vivo debate político nas últimas presidenciais 
inclusivamente pela candidata de esquerda o que provocou alguma “angústia“ e várias  ondas de choque no 
PSF. Eleito Nicolas Sarkozy e formado o governo de François Fillon, a França tem actualmente o Ministério 
da Imigração, da Integração, da Identidade Nacional e do Desenvolvimento Solidário, tutelado por Brice 
Hortefeux, mas a polémica e a contestação mantêm-se com petições, protestos e demissões, sobretudo, por 
causa da associação das palavras imigração e identidade nacional.   
365 É longa a lista de intelectuais e artistas estrangeiros - poetas, pintores, escritores.. - que a França acolhe 
(hoje como no passado) no seu território ou cuja obra dá manifestamente conta de um fascínio indiscutível 
pelas língua e literatura francesas. No primeiro caso estão nomes como: Nabokov, Ionesco, Picasso, Cioran, 
Mercia Eliade, Vieira da Silva, António José Saraiva... Os escritores de diversas origens e /ou nacionalidades 
(alguns deles adoptaram a nacionalidade francesa) Milan Kundera, Mario Vargas Losa, Julian Barnes, Ian 
Mc Ewan, Henri Troyat, Jorge Semprun (já citado neste trabalho), Carlos Fuentes, Gabriel Garcia Marques, 
Andrée Chedid... são alguns dos muitos que poderíamos apontar para comprovar a segunda situação a que 
nos referimos. François Cheng, o laureado com o Prémio Nobel da Literatura a que acima aludimos, é um 
bom exemplo de fusão das duas circunstâncias. 
366 Note-se que Nicolas Sarkozy - francês de primeira geração, de ascendência judaica, filho de um húngaro e 
neto de gregos de Salónica – é considerado por muitos detentor de um claro lado de aventureiro, se não 
mesmo de “arrivista”, da política. 
367 Em resposta aos ataques nacionalistas e xenófobos de Le Pen, o futebolista da équipe de France Marcel 
Desailly de ascendência ganesa, publicou a sua biografia com o título Capitaine. O livro, escrito em 
colaboração com o jornalista Philippe Broussard do Le Monde, foi lançado nas vésperas do Mundial da 
Coreia/Japão de 2002 pelas edições Stock.  
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abstracto, a matéria mais estrita da função, estatuto, ou alcance da identidade francesa368. 

 Perseguimos, pelo contrário, o objectivo mais modesto e concreto de procurar 

encontrar alguns dos traços “sociológicos” da França actual que terão levado Eduardo 

Lourenço a considerar que a pátria de Molière, país riquíssimo de passado e memória, vive 

agora um verdadeiro dilema histórico-político e cultural, pois «(...) já não é a prima-dona 

da nossa história europeia e sobretudo da nossa mitologia especificamente europeia que a 

França, como ninguém, encarnou»369. 

 Julgamos ser esta uma questão tanto mais relevante quanto nos ocupamos da 

problemática da Europa na reflexão de Eduardo Lourenço que nos levou já a concluir ser a 

França um denominador comum às diferentes leituras que Eduardo Lourenço foi fazendo 

desta Europa de multiplicidades, em desagregação interna, mas sempre dinâmica. Daí que 

o ensaísta sustente, sem rodeios, que a relativa “crise” ou, pelo menos, subalternização da 

França é a da Europa, ela própria. Por isso, hoje como no passado, «(...) o que se passa 

aqui, [em França] mesmo quando ela já não é nação hegemónica, interessa aos outros 

povos e continua a fazer História»370. 

 Justificada, então, pensamos nós, a pertinência deste percurso por alguns dos 

particularismes do génio francês pela natureza do trabalho em que se enquadra, assinale-se 

ainda que ela nos pareceu acrescida face a palavras do próprio Eduardo Lourenço sobre a 

profundidade da sua relação com a França.  

 Na verdade, quando inquirido, uma vez mais, sobre qual seria, afinal, o seu “Paris-

Texas”371, respondeu Eduardo Lourenço, após algum silêncio: 

 

 Paris-Texas é um mito. É onde estou, onde acabei de estar. Durante muito tempo 
pensei que a França, Vence, sempre a vivia como uma coisa provisória – no dia 
seguinte, no ano seguinte sairia. (..)  

                                                                                                                                                                                
 
368 Sobre estes assuntos podem consultar-se, entre outros, Thomas C. Spear, La Culture Française Vue d’Ici 
et d’Ailleurs, Paris, Karthala, 2002; Anthony D. Smith, A Identidade Nacional, Lisboa, Gradiva, 1997; 
Edmond Marc Lipiansky, L’Identité Française- représentations, mythes, idéologies, La Garenne-Colombes, 
Éditions de l’Espace Européen, 1991; J.-M. Domenach, «Identité Culturelle Française et Identité Culturelle 
Européenne», France-Forum, nº252, Abril-Junho, 1989, pp.2-9 e Eduardo Lourenço, «Crise de Identidade ou 
Ressaca Imperial» (1983/10), Prelo, Nº1,1983, Outubro/Dezembro, pp. 15-22. 
369 Eduardo Lourenço, «A Débâcle Branca», Público, 29 de Maio de 2005, p. 6.  
370 Eduardo Lourenço, «À Margem de umas Eleições Históricas», Visão, 5 de Junho de 1997, p.98.  
371 Quinze anos antes, noutra entrevista, Eduardo Lourenço havia considerado: «(...) O meu Paris-Texas é S. 
Pedro de Rio Seco». Eduardo Lourenço, «Um heterodoxo confessa-se», (16/01/88), José Gil e Fernando 
Catroga, O Ensaísmo Trágico de Eduardo Lourenço, (entrevista realizada por Vicente Jorge Silva e 
Francisco Belard), Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1996, p. 75.  
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 Um dia, com 70, 75 anos a atravessar o sul da França dei a pensar comigo: “É 
espantoso, todos estes anos fora. Afinal, eu conheço melhor isto do que a minha pátria, 
a minha terra.” Somos onde estamos, o que respiramos. A gente acaba por se tornar 
outro, quer queira quer não. Sou filho desse mundo que a princípio não me estava 
destinado372. 

 

 Sentimo-nos, deste modo, “autorizados” a, com base em meia dúzia de textos de 

Eduardo Lourenço de temática marcadamente francesa, na maioria escritos nos últimos 

vinte anos – cruzados com outros autores, naturalmente –, reflectir criticamente sobre 

algumas das forças e fraquezas de uma nação que foi criada, «(..) desejada, pensada»373 por 

homens e acontecimentos como Richelieu e a Revolução. A mesma França que, segundo 

Eduardo Lourenço, apesar de tudo, é ainda hoje detentora de um complexo de trunfos 

culturais extraordinários que a tornam única no contexto europeu374.  

 Da forte ligação entre a intelectualidade e a política ao carácter marcadamente 

conflitual da França, passando pela orgulhosa protecção da sua cultura; da relevância de 

homens políticos extraordinários como De Gaulle e Mitterrand à problemática da laicidade, 

foram diversas as virtualidades francesas que Eduardo Lourenço nos deu a conhecer. 

Interpretando-as e relacionando-as (com destaque para a última)375, procuramos, assim, 

responder à questão que habitualmente o senso comum nos impõe quando o tema é a pátria 

de Joana d’Arc e as suas especificidades.  

 Corresponderá, afinal, a celebrada “excepção francesa” a não mais do que uma 

certa “obsessão de singularidade” gaulesa? Ou, ao contrário, como pensa Eduardo 

                                                           
372 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço- vaca sagrada da cultura portuguesa», Pública, nº364, 25 de Maio 
de 2003, pp. 22-36. 
373 Eduardo Lourenço, «Entretien sur L’Europe» (Novembro de 1992), Nós e a Europa ou as Duas Razões, 
Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988 (entrevista de Nadine Dormoy), p.197. 
374 Cf. Ibid. 
375 Este tratamento de excepção parece-nos duplamente justificado. Primeiro, pelo facto de, como adiante 
veremos, a questão da laicidade talvez não poder mesmo ser vista fora do contexto mais lato do “vago” e tão 
“gaulês” conceito de “excepção francesa”. Mas também por, curiosamente, um dos “pais fundadores” da sua 
lei basilar de 1905, Francis de Pressensé, (com Jean Jaurès e Aristide Briand, na sequência de Ferdinand 
Buisson ter sido o redactor da famosa circular de 2 de Novembro de 1882 que afirma já laicidade do ensino 
público) ter, afinal, encontrado a solução para a principal dificuldade da separação das Igrejas e do Estado em 
leis e práticas da Escócia e dos Estados Unidos. Cf. Jean Baubérot, Histoire de la laicité française, Que sais-
je? (colec.), Paris, PUF-Presses Universitaires de France, 2003, p.4. 
Donde, se a laicidade francesa não triunfou sem se perguntar o que se fazia em outras partes do mundo, é 
interessante verificar como, afinal, ela comporta elementos quer de proximidade quer de afastamento com a 
história de outros países. A questão torna-se ainda mais pertinente se pensarmos que uma reflexão sobre o 
percurso e os contornos da laicidade francesa poderá fazer sentido nesta fase da chamada “construção 
europeia” e neste contexto de globalização. Sobreviverá esta laicidade “à francesa” ao alargamento/ 
unificação da Europa e à globalização?  
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Lourenço, a França é, de facto, ainda na actualidade, uma fortíssima entidade cultural 

capaz de, entre tradição e modernidade, «(...) viser haut et se tenir droit»376? 

 Para tal, socorremo-nos, desde já e uma vez mais, da pertinência do discurso 

reflexivo de Eduardo Lourenço para quem: 

  

 Cada povo só o é por se conceber e viver justamente como destino. Isto é, 
simbolicamente, como se existisse desde sempre e tivesse consigo uma promessa de 
duração eterna. É essa convicção que confere a cada povo, a cada cultura, pois ambos 
são indissociáveis, o que chamamos “identidade”. Como para os indivíduos, a 
identidade só se define na relação com o outro377. 

 

 

 Ora, reportando-nos, então, ao caso específico da França, se inquiridos sobre como 

é que tantas origens geográficas diversas, povos, costumes, tradições e culturas diferentes 

se transformaram numa unidade, responderíamos que “o que faz um francês”, o “segredo“ 

da nação francesa estará, de facto, muito para lá da “raça“ - gregos, gauleses, romanos, 

francos, vikings...378 -  e do espaço geográfico hexagonal.  

 Na verdade, sem nunca esquecermos que a França são, antes de mais, os franceses, 

há que ir ao encontro de uma história de factos, figuras, símbolos379, paixões, virtudes e 

fraquezas colectivas expressos numa dialéctica dinâmica de conflitos e consensos que a 

uniu, cindiu, reuniu, fez continuar, mudar e, deste modo, progredir. 

 Assim, é em torno destes núcleos de verdade e de estabilidade, destes espaços de 

vida e de referência fautores da história da velha Nation que, sem se fecharem totalmente 

aos estrangeiros e à sua maneira de ser, homens e mulheres – os franceses – para lá dos 

                                                           
376 Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome 1, L’Appel (1940-1942), Paris, Plon, 1954, p.1. Optámos 
por não traduzir, por acharmos que aqui se comprova a velha máxima italiana “traduttore traditore”. A versão 
portuguesa - “ambicionar alto, mantendo-se firme” - perde claramente em eufonia e expressividade 
semântica. 
377 Eduardo Lourenço, Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade, Lisboa, Gradiva, 1999, p. 9. 
378 Apesar de os franceses, desde Napoleão III sobretudo, parecerem ter decidido privilegiar os Gauleses, 
entre os povos que contribuíram para a formação da sua identidade, e de, portanto, a história destes aparecer 
escrutinada com meticuloso cuidado em comparação com a dos outros grupos étnicos que progressivamente 
vieram a constituir o povo francês. 
379 Os franceses agregam-se e identificam-se em torno de factos, figuras e símbolos (na maioria provenientes 
da Revolução Francesa) como São Luís, Joana d’Arc, De Gaulle, os Direitos do Homem, a Resistência, a 
devisa da República «Liberdade, Igualdade, Fraternidade», o hino La Marseillaise, a bandeira bleu, blanc, 
rouge, a Marianne (a escolha periódica da figura feminina francesa que lhe servirá de modelo é 
habitualmente objecto de viva polémica “à francesa”). A identidade francesa tem também os seus locais 
simbólicos: Versalhes, Notre Dame, o Arco do Triunfo, o Panteão, o Mur des Fédérés, Verdun, o Monte 
Valérien, a Académie Française, a Torre Eiffel; e os seus lugares familiares: a mairie, o campanário e o 
monumento aos mortos de cada aldeia francesa. 
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seus particularismes de França plural, se refundem numa “vontade” colectiva mais vasta 

livremente aceite. 

 Em síntese, diríamos que a identidade francesa corresponderá talvez ao 

“mecanismo“ unificador que, regulando-se por si próprio, como todos nós, a cada instante, 

foi recebendo, ao longo dos tempos, as designações diversas e mais ou menos poéticas de 

“douce France”, “la France de toujours”, ou o “destino excepcional” de que nos falava De 

Gaulle e que hoje consubstanciamos na dita “excepção francesa”.  

 De facto, confrontada com numerosos outros países, mesmo europeus, a França tem 

a sorte de ter uma forte identidade cultural, alicerçada numa trilogia constituída por uma 

longa história política marcada pela força do poder central, por uma acérrima política da 

memória em nome dos direitos do homem e do sangue derramado pela Nation e pela 

partilha dos princípios humanistas da cidadania, com base nos valores do que os franceses 

chamam La République. 

 Depois, em França considera-se que o indíviduo nasce ou se torna francês na/pela 

língua e, ao mesmo tempo, na/pela pela escola. São elas que, quais verdadeiros cimentos 

desta unidade ou cruzamento natural de valores, permitem não só a integração – às vezes 

brutal – das identidades regionais como também correspondem à personificação da nação, 

propondo aos franceses um modelo identificador que sela a sua adesão à colectividade 

nacional.  

 Na verdade, sendo, desde Jules Ferry380, a instrução para todos encarada como um 

dos pilares fundamentais para o futuro da República, a associação dos adjectivos gratuito, 

obrigatório e laico, quando aplicados à escola, parece ter-se tornado uma inevitabilidade e 

um património francês. 

  Do mesmo modo, a generalidade dos franceses sentem a sua língua como um bem 

comum inestimável, não só por lhes permitir participar de uma herança cultural precisa, 

encontrar-se em “terreno” comum, mas também por ser um instrumento pelo qual a 

                                                                                                                                                                                
 
380 Advogado e homem político francês (1832-1893). Deputado republicano desde 1869, positivista e 
anticlerical, Jules Ferry desempenhou, entre outras, as funções de ministro da Instrução Pública e das Belas 
Artes no exercício das quais fez adoptar as principais medidas da reforma do ensino público: laicidade, 
gratuitidade, carácter obrigatório do ensino primário e extensão do ensino secundário do Estado às raparigas. 
Neste domínio, as reformas principais foram realizadas de forma democrática, no essencial, entre 1879 e 
1883. Quando a polémica surgiu, um Jules Ferry firme mas conciliador deu passos definitivos para a grande 
obra escolar da III República: instrução obrigatória, escola pública gratuita e laica, liberdade de ensino 
privado, pluralidade de crenças, respeito da liberdade de consciência.  
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“personalidade” francesa comunica, se situa na história, afirma a sua singularidade activa e 

criativa.  

 Por isso mesmo, não espanta que «(...) os Franceses, para quem a língua oficial da 

República existe de “toute éternité”, como a França segundo o General(...)»381, continuem 

a estabelecer uma fortíssima e inegável correlação entre a língua e a identidade francesas, 

esperando que uma e outra lhes proporcionem na hierarquia planetária um poder que 

política e militarmente já não possuem. 

 Trata-se de uma atitude “patriótica” e, por isso, nada criticável, dirá a França; 

arrogante, acusarão muitos dos seus parceiros. De qualquer forma, sentimo-la subliminar 

nas conhecidas palavras com que De Gaulle fustigou a Europa supranacional, defendendo, 

ao mesmo tempo, a sua Europa das “pátrias”e a língua como meio de expressão próprio a 

cada país: «Dante, Goethe, Chateaubriand são pertença de toda a Europa na medida em que 

eram respectiva e profundamente italiano, alemão e francês. Eles não nos teriam servido de 

muito, se tivessem sido apátridas e se tivessem pensado, escrito, num qualquer esperanto” 

ou “volapük” integrado»382. 

 De forma bastante mais evidente, encontramos este mesmo poder excepcional da 

língua francesa como marcador identitário universal – na medida em que permite “medir”, 

“graduar” a distância que, culturalmente, separa os franceses dos outros povos – num 

                                                           
381 Pierre de Encrevé; Michel Braudeau, Conversations sur la langue française, Paris, Gallimard, 2007, p.15 
(a tradução é nossa, assim como a opção por não traduzir a expressão “de toute éternité”que nos parece 
justificada pelo contexto). 
Segundo estes autores, os franceses, que se envolvem frequentemente em acesas polémicas por causa da sua 
língua, consideram-na dotada de uma energia excepcional e, no xadrez geopolítico internacional, atribuem-
lhe um peso algo semelhante ao do seu programa nuclear e do lugar permanente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. Cf. Ibid. p.38. 
Defendem ainda P.de Encrevé e M. Braudeau que a língua francesa teria aproveitado durante muito tempo do 
poderio político mas também cultural da França, sendo especialmente bem acolhida por estar umbilicalmente 
ligada a uma das maiores literaturas de todos os tempos, até ao momento de viragem que se dá nos anos 
negros da ocupação alemã. Assim, escrevem os autores: «o francês tornou-se a língua da maior potência da 
Europa nos séculos XVII e XVIII. E, no século seguinte, a de uma grande potência colonial. É uma língua 
que foi munida desde o século XII de literatura escrita e, desde o século XVI, de grandes batalhões de 
gramáticos e de lexicólogos. (...) O francês faz igualmente parte das línguas do mundo mais bem defendidas 
pelo trabalho sábio e das mais bem implantadas pela potência política e militar. Por outro lado, é suportado 
por uma das mais ricas literaturas da era cristã (desde Chrétien de Troyes, mas especialmente com a literatura 
em francês moderno que começa no século XVI). Ibid. p.17. E mais adiante concluem: «a nossa grande 
nação, imperial e colonizadora, encontrou-se em 40, uma nação vencida militarmente, ocupada, e salva 
quatro anos mais tarde pelo desembarque dos soldados das nações anglófonas. Foi nesse momento que o 
francês perdeu definitivamente a sua posição de língua internacional ainda mais ou menos dominante. Ibid. 
p.31 (a tradução é nossa). 
382 Charles de Gaulle, «Conferência de Imprensa de 15 de Maio de 1962», publicada em Discours et 
Messages, Paris, Plon, 1970 (a tradução é nossa). 
 O “ volapük“ é uma língua artificial, criada em 1879 pelo alemão Johann Martin Schleyer, que acreditava no 
seu carácter universal. Virá a ser suplantada pelo “esperanto”, inventado em 1887. 
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acontecimento bem mais recente e de relevância mundial. Referimo-nos à posição francesa 

antes da guerra no Iraque em 2003 e, particularmente, à repercussão mediática e política do 

discurso pronunciado em francês nas Nações Unidas, em Janeiro desse ano, por Dominique 

de Villepin, então ministro dos Negócios Estrangeiros francês. 

 É verdade que a França não conseguiu convencer o resto do mundo a recusar a 

guerra, excepto como ultime ratio, tendo como pano de fundo o projecto de paz perpétua 

caro às Luzes, e que foi até “punida” pelos EUA por essa falta de “solidariedade 

ocidental”. Todavia, aplaudido na sala, ouvido no mundo inteiro, Dominique de Villepin, 

de algum modo, conseguiu mostrar que a chama universalista (utópica?) poderá ser 

reacendida sempre que a História o exige383.  

 Além disso, para os franceses – agora despojados das suas ambições tradicionais de 

grandeza, brilho influente, exemplaridade – o seu ministro intelectual384, fazendo ouvir na 

ONU a voz do universal, reinscreveu nesse dia a França e a língua francesa na sua imagem 

invejável de língua que, para além de repositório da cultura, da História e da identidade 

francesas, fala para/com todos os homens e não, antes de mais, para as nações onde está 

estabelecida.  

 Habituada a internamente exprimir, pela língua, o seu descontentamento quase 

“crónico”, um certo “mal de vivre constante”, “ a grande nação” parece ter sentido, na 

ocasião, que uma língua capaz de assim se dirigir a um mundo anglicizado poderia também 

reactivar a ainda latente reputação da cultura francesa como sem paralelo. O discurso de 

Villepin, em francês das Luzes, terá sido, assim, no exterior, a voz da sua “diferença”, da 

sua “singularidade”.  

 Mero fait-divers ou facto político relevante, a verdade é que este acontecimento 

decorrente da posição da França sobre a intervenção americana no Iraque nos parece bem 

                                                           
383 Cf. Pierre de Encrevé; Michel Braudeau, Conversations sur la langue française, Paris, Gallimard, 2007, 
pp. 35-36. Estes autores acreditam que só homens políticos de génio como Mendès France e, sobretudo, De 
Gaulle (em Phnom Penh, no ano de 1966, criticando a política americana para o Vietname) ou o recém-eleito 
Mitterrand (em Cancún, na Conferência Norte-Sul de 1981, afirmando a vontade da França de contribuir 
activamente para o desenvolvimento do Terceiro Mundo pela cooperação) conseguiram assim fazer ouvir, em 
francês, o «discurso do universal». Ibidem. 
384 Formado em Direito, Dominique de Villepin estudou no Instituto Parisiense de Estudos Políticos passando 
pela ENA, a escola elitista francesa de pós-gradução que forma os altos-quadros do Estado. Diplomata de 
carreira e membro da UMP (Union pour un mouvement populaire),Villepin subiu na hierarquia da direita 
francesa como um delfim de Jacques Chirac, tendo sido também seu Primeiro-Ministro entre 31 de Maio de  
2005 e 15 de Maio de  2007). Villepin fez igualmente estudos de Literatura, sendo reconhecido como 
escritor, poeta, ensaísta (já citado neste trabalho) e tradutor. Saliente-se que algumas das traduções para 
francês da obra de Pessoa são da sua responsabilidade. 
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indiciador da relevância da questão da(s) identidade(s) na França actual, ao mesmo tempo 

que a encontramos na ordem do dia no discurso político europeu. 

 Por outro lado, torna claro que a identidade de um povo, de uma cultura não resulta 

unicamente de uma relação consigo próprio/a. Antes, nasce também de um confronto com 

o Outro (no caso da França, o Outro privilegiado foi, durante quase um século, a 

Alemanha, mas, agora, são sobretudo os Estados Unidos) a quem unem normalmente laços 

passionais de fascinação e rejeição.  

 Por isso, se ao dado novo de um contexto geopolítico (com óbvias implicações 

culturais, como vimos no capítulo anterior) marcado pela tentativa americana de “integrar” 

a Europa no seu projecto planetário, a França responde com esta procura ansiosa de 

valores, símbolos e mitos fundadores, o debate apaixonado em defesa dos mesmos surge 

também como prova incontestável de um sentimento de crise a exigir mais reflexão e 

menos encantamento. 

 Assim sendo, e ainda que possa pecar por simplista a comparação, talvez possamos 

fazer um paralelo entre esta deriva identitária francesa e a «(...) visceral hiperidentidade 

(...)»385 com que Eduardo Lourenço “psicanalisou” Portugal em O Labirinto da 

Saudade386. 

 Ora, enquadrando o que fica dito com a nossa questão de fundo – a França e as 

nuances do seu posicionamento político-cultural na Europa – uma conclusão julgamos 

impor-se para já: esta dimensão fortemente identitária da França tem vindo a revelar-se, no 

que à Europa política (União Europeia) diz respeito, mais atávica do que potenciadora de 

uma verdadeira “ideia de Europa”. Na verdade, meio século de construção europeia 

transcorrido, verifica-se haver em França alguma incapacidade para, em favor de uma 

causa comum, prescindir da ideia de cidadania numa nação com longo passado. Ou, dito de 

outro modo, uma das “excentricidades” da política europeia da França tem sido, frequentes 

                                                           
385 Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade - Psicanálise Mítica do Destino Português, Lisboa, Gradiva, 
2000, p. 15. 
386 Na verdade, ainda que por razões diversas, também Eduardo Lourenço parece encontrar em Portugal e na 
França igual vocação universalista e o mesmo “excedente de identidade”. Mas, enquanto à segunda atribui 
um «(...) papel de educadora universal que faz com que a França seja sempre mais do que a França», por via 
de um projecto sem contestação ao seu nível, irradiando, a partir de Paris, uma construção intelectual 
oferecida ao mundo durante séculos – o “modelo cultural”francês de forte atracção universal, o ensaísta 
considera que a “superidentidade” portuguesa decorre mais de Portugal possuir um imaginário fabuloso 
enraizado fortemente na época em que o nosso país desempenhou um papel planetário. Portugal “é”, por isso, 
muito mais do que o rectângulo ibérico, encontrando-se imaginariamente espalhado pelo mundo. Cf.Eduardo 
Lourenço, «Entretien sur L’Europe» (Novembro de 1992), Nós e a Europa ou as Duas Razões, Lisboa, 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988 (entrevista de Nadine Dormoy), pp. 197-200.  
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vezes, a ideia de alimentar uma grande ambição pela Europa, mas poupando nos meios 

investidos387. 

 Com clarividência, sobre o assunto escreveu Eduardo Lourenço: «a França cabe 

toda dentro dela. É o que sobra que se investe – ou investia - conscientemente na 

construção de uma Europa onde, como as outras nações da Comunidade, quer continuar a 

desempenhar os primeiros papéis a que a História a habituou»388.  

 De forma bem mais prosaica, facilmente imaginamos boa parte dos franceses que 

em Maio de 2005 votaram contra a Constituição Europeia a afirmar com orgulho gaulês : 

«somos demasiado diferentes para nos misturarmos!». Et voilà: “l’exception française”.  

 Mas a que nos referimos exactamente quando falamos desta famosa ”excepção” 

que inunda os textos sobre a identidade francesa, particularmente os de autores gauleses? A 

quando remonta a própria expressão “excepção francesa“? O que tem ela de 

especificamente francês?  

 Assinalemos, antes de mais, a curiosidade “excepcional” – que não passa de isso 

mesmo, mas que os franceses não esquecem – de, num continente europeu de contornos 

geográficos imprevistos, estranhos, numa palavra, irregulares, o território francês 

apresentar o surpreendente toque geométrico do famoso hexágono francês389. 

  Registe-se igualmente a dificuldade em enquadrar com rigor a origem e autoria da 

célebre expressão “excepção francesa”. Uma das poucas referências objectivas à questão 

leva-nos aos anos 80, década de publicação dos primeiros tomos de Les Lieux de Mémoire 

sob a direcção de Pierre Nora390. Ao tempo, defendia este historiador que, pelo seu carácter 

memorativo, aquela obra relevava perfeitamente da “excepção francesa” em razão do lugar 

                                                           
387 A propósito, registe-se a opinião crítica, sem deixar de ser compreensiva, de um francês: «há quem pense 
que a cabeça da Europa se encontra em Bruxelas - os franceses pensam que se encontra em Estrasburgo – e, 
secretamente, o que pensam é que se encontra em Paris, como é óbvio!». Gilbert Durand, «Fernando Pessoa: 
A Persistência do Mito e o Reencantamento da modernidade» (conferência seguida de debate trannscrito em) 
Maria João Fernandes (coord.), Fernando Pessoa e a Europa do século XX/ et l’Europe du XX ème siècle, 
Porto, Fundação de Serralves, 1991 p.117. 
388 Eduardo Lourenço, «Quem quer (ainda) a Europa?», A Europa Desencantada - para uma mitologia 
europeia, Visão,1994, p.196. 
389  Só o quadrado ibérico se lhe pode comparar em regularidade geométrica. 
390 A gigantesca obra Les Lieux de Mémoire, publicada entre 1984 e 1992 pela editora Gallimard, teve 
sucesso internacional. Nela, segundo o próprio Pierre Nora, em vez da história dos temas e das ideias, os 
autores pretenderam dissecar os objectos, os lugares e as fórmulas em que se cristalizou o sentimento de 
pertença à nação francesa. Cf. Pierre Nora, «Les Lieux de Mémoire ou comment ils m’ont échappé», 
L’HISTOIRE, nº331, Maio de 2008, pp. 32-35. 
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ocupado pela preocupação histórica no imaginário hexagonal, ou por outras palavras, tal 

não seria possível fora de França391. 

 Terceira nota prévia par dar conta de que, se a dita “excepção francesa” deitou as 

suas raízes profundas e primeiras no domínio cultural, rapidamente se revestiu de um 

significado bastante mais lato. Ou seja, num país que nos lembra constantemente o lugar 

central ocupado pela cultura na construção da sua identidade, a noção de “excepção 

cultural”392 constitui uma das formas – e não a menos significativa – de mostrar ao mundo 

a “excepção francesa”. 

 Assim, enquanto os franceses invocavam a sua “excepção cultural” como piloto da 

contestação contra as pretensões hegemónicas americanas no mercado internacional do 

audiovisual, a partir dos anos 90, este regime de “excepcionalidade” foi-se estendendo a 

um conjunto espantosamente abrangente de tendências e concepções consideradas 

“tipicamente” francesas.  

 Alvo de riso, incompreensão, irritação, inveja, fascínio..., inúmeros são os “tiques” 

e as contradições franco-franceses avaliados com mais ou menos seriedade. Da pressão das 

greves constantes, que pretendem mostrar ao mundo como a França é irreformável – as 

reformas são sucessivamente adiadas, ou impostas com “brutalidade” para acabarem 

combatidas na rua em gigantescas “manifs” - à semana laboral de 35 horas; da 

centralização e dirigismo estatal ao conservadorismo económico dos sindicatos e de muitos 

                                                           
391 Pierre Nora reformulou recentemente esta opinião ao escrever que os dez anos da longa realização da sua 
tarefa acabaram por lhe mostrar progressivamente que o fenómeno que julgara ser próprio da França não era, 
afinal, mais do que a modalidade gaulesa de um fenómeno mundial, um vaga de fundo memorativa que 
atingiria todos os países. Cf. Pierre Nora, «Les Lieux de Mémoire ou comment ils m’ont échappé», 
L’HISTOIRE, nº331, Maio de 2008, p.32. 
392 Designação e conceito habitualmente associados a figuras tão relevantes na área cultural como André 
Malraux e Jack Lang. Mas, ainda que, de facto, os anos 60 e 80 tenham constituído pontos altos desta política 
de protecção do brilho da França, altamente reivindicado no domínio das artes e da cultura, é certo que a 
longa tradição francesa de apoio público às obras do espírito vem já do Antigo Regime. Podemos facilmente 
encontrar bibliografia específica sobre esta dita “exception culturelle” a dar-nos conta de que as noções de 
“excepção francesa” e de “excepção cultural” participam do mesmo substrato político e que nos nossos dias a 
segunda é frequentemente apresentada como uma componente da primeira. 
Exemplos, entre muitos outros, são as obras: Jacques Rigaud, L’exception culturelle -  Culture et pouvoirs 
sous la Ve République, Paris, Grasset, 1996 e Serge Regourd, L’Exception Culturelle, Paris, PUF- Presses 
Universitaires de France, 2002, colecção Que sais-je?. Nesta última, pode ler-se na página 19: «a noção de 
excepção cultural parece encontrar a sua fonte num fundo antigo de representações sociais relativas à própria 
“exception française”, representações já construídas sobre uma concepção específica das relações entre o 
Estado e o mercado, sobre uma certa concepção da República presente no coração do «pacto republicano» 
forjado sob a III República e a postular já o que o general De Gaulle qualificará mais tarde como uma “certa 
ideia da França”(...)». A tradução é nossa. 
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políticos; da primazia do “énarque”393 ao “umbiguismo” exacerbado de uma certa classe 

intelectual com um toque “soixante-huitard”; do índice empurrado para o final dos livros 

ao Minitel394... mas, sobretudo, un art de vivre com qualidade e nostalgia. 

 Longa seria a lista de peculiaridades e pouco importa se o que os franceses e quem 

os observa acreditam ser especificamente francês é, a maior parte das vezes, europeu. 

Como se, no fundo, a “excepção francesa” não passasse de uma “percepção imaginária” 

que os franceses têm de si próprios e da imagem do seu país no mundo, de certa forma, 

comparável à lendária Sonderweg (a “via particular”) dos povos germânicos e à “missão” 

de que se sentem investidos os americanos395.  

 O facto é que, a abrir o prefácio da colectânea La France est-elle un pays 

d’exception?396 pode ler-se: «estereotipo ou ambição, a excepção da qual a França tira 

partido declina-se de mil maneiras diferentes, seja para assinalar os seus arcaismos, seja 

para saudar as suas ousadias, as suas maneiras mais ou menos comoventes ou irritantes de 

querer distinguir-se. Do Estado providência, à protecção da cultura, a “excepção” mantém-

se como uma realidade persistente e viva em França»397. 

 Destas palavras de Thomas Ferenczi decorre que, para quem vê de fora do 

Hexágono, há, pelo menos, duas formas de interpretar a tão invocada “excepção francesa”. 

Por um lado, a visão “risonha”, quase terna, do estereotipo que nutre a alma do povo 

                                                           
393 Alto quadro da função pública formado pela ENA. A École Nationale d’Administration é uma verdadeira 
máquina de reproduzir elites que depois farão carreira na política, na gestão pública ou na alta finança. Por lá 
passaram Charles de Gaulle, Jacques Chirac ou Jean-Claude Trichet. Lugar de excelência na formação 
académica, a instituição cultiva “o espírito de casta” e não se tem democratizado, pelo que é vista por muitos, 
mesmo em França, como uma das figuras negativas da “excepção francesa” e o símbolo do fechamento aos 
outros das classses dirigentes francesas.   
394 Vetusto objecto de telecomunicações de criação francesa que, com dez anos de avanço sobre o 
computador, através da linha telefónica, permitia a milhões de lares e empresas em território francês realizar 
tarefas como reservar títulos de transporte, conhecer a previsão meteorológica ou consultar a lista telefónica 
da France Telecom.  
395 Cf. Pierre Assouline, «Paris, Texas», L’Histoire, nº320, Maio de 2007, p. 98. Para o autor, até o 
arrependimento e os pedidos de desculpas às vítimas de violências históricas passadas - de que, na sua 
opinião, os franceses “usam e abusam” - não são assim tão excepcionais. Exemplos: muito antes de J. Chirac 
ter discursado sobre a responsabilidade do estado francês na deportação de judeus do governo de Vichy, já 
Willy Brandt, em 1970, se ajoelhara perante o monumento do ghetto de Varsóvia e o rei Juan Carlos pedira 
perdão aos judeus de Espanha, em 1992, pela expulsão do reino levada a cabo pela Inquisição. Cf. Pierre 
Assouline, «Paris, Texas», L’Histoire, nº320, Maio de 2007, p. 98. 
Pierre Assouline, jornalista e escritor, é membro do conselho de redacção da revista francesa L’HISTOIRE. 
Autor de uma vintena de livros (nomeadamente biografias e romances), tem como obras mais recentes 
Rosebud. Éclats de Biographies, Paris, Gallimard, 2006 e Le Portrait, Paris, Gallimard, 2007.  
396 AAVV, La France est-elle un pays d'exception ? Thomas Ferenczi (prefácio de), Paris, Le Monde/edições 
De l’Aube, 2002. Trata-se de um conjunto de artigos de diferentes autores, coligidos e prefaciados em torno 
desta questão e que anteriormente haviam sido publicados no jornal Le Monde. 
397 Thomas Ferenczi, La France est-elle un pays d'exception? (prefácio de), Paris, Le Monde/edições De 
l’Aube, 2002, p.7. 
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francês, enquanto, por outro, a perpectiva mais ambiciosa de quem a sente como um 

modelo. 

 No primeiro caso, da dita sociabilidade natural, ao espírito cartesiano, passando 

pela arte de conversar (mesmo sem ideias!) a tradição literária francesa (de Boileau a 

Madame Staël) oferece uma pluralidade de lugares-comuns e generalizações – muitas 

vezes abusivas – sobre traços de carácter gauleses herdados da história. Inofensivos e mais 

ou menos inócuos, apenas divertem os estrangeiros398, enquanto dão confiança aos 

nacionais da França; já o “modelo” francês será tanto fonte de orgulho como de nostalgia. 

Por ele, intelectuais e políticos franceses trazem actualmente para o debate o eventual 

declínio da tradição republicana francesa que consideram o principal pilar da cultura 

política em França.  

 Mas há quem tenha ainda um entendimento diverso e muito pouco eufórico da 

questão. Assim, sobre a “excepção francesa” e os franceses nos nossos dias escreveu, por 

seu turno, Jean d’Ormesson399:  

 

 O que falta [em França], todos o sabemos, é a esperança. O que reina é o medo. O 
medo de já não sermos os melhores, de já não sermos os primeiros, de estarmos a 
descer a caminho do declínio. O medo da falta de trabalho e de pertencer a uma nação 
que deixou já a glória atrás de si, e talvez mesmo o seu futuro. O medo de que o 
amanhã seja infiel ao ontem. De repente, refugiamo-nos atrás do equivalente moral 
(em miniatura, é claro) de uma linha Maginot, de um Muro de Berlim, dessa barreira 
de segurança tão criticada a Sharon: a excepção francesa. A excepção francesa, que 
tanto agitou, há alguns anos, os intelectuais e os media, não é mais do que a expressão 
do nosso medo e do nosso desespero400.  
  
 
 

                                                           
398 Abundam as obras da dita “literatura light” inspiradas por estas imagens dos franceses vistas por 
estrangeiros, normalmente jornalistas a viver, ou tendo vivido algum tempo, em França. São exemplos, entre 
outros, Jean-Benoît Nadeau; Julie Barlow, Pas si fous, ces Français!, Paris, Éditions du Seuil, 2005; Jean- 
Michel Lamarque; Olivier Clodong, Pourquoi les français sont les moins fréquentables de la planète?, Paris, 
Éditions Eyrolles, 2005; Stephen Clarke, A Year in The Merde- Um Ano em França (tradução de Luísa Maria 
Maneiras), Lisboa, Editorial Presença, 2005; Ted Stanger, Sacrés Français! Un Américain nous regarde, 
Paris, Éditions Folio Gallimard, 2004; Jean-Benoît Nadeau, Les Français ont aussi un accent, Paris, Payot, 
2002; Andrew Jack, Sur la France- Vive la Différence!, Paris, Éditions Odile Jacob, 1999; Peter Mayle, Une 
Année en Provence, Paris, Éditions du Seuil, 1996. 
399 Intelectual francês, escritor e jornalista, homem de vasta cultura, membro da Académie Française desde 
1973, esteve em 2007 em Portugal para apresentar a sua última obra traduzida em português A Criação do 
Mundo (Edição Quetzal). 
400 Jean d’Ormesson, «Le Bonheur d’être Français». Artigo publicado em Le Figaro Magazine, nº18526 de 
28 de Fevereiro de 2004, transcrito no sítio do Conseil Régional du Culte Musulman em França (disponível 
em http//www.crcm-cha.org/modules.php?name=News&file=article&sid=170), p.2. A tradução é nossa. 
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 E quanto ao autor de que nos ocupamos em particular ? O que nos diz Eduardo 

Lourenço da excepção, singularidade, ou exemplaridade francesa? Seja qual for a 

designação, são desde há muito recorrentes nos textos lourencianos as referências ao lugar 

único, “excepcional”, da França no concerto das nações europeias e no mundo. 

 Assim, já no seu artigo «A França em questão – o fim da liberdade como boa 

consciência» – abundante de termos como particular, privilégio, grandeza, singularizar – 

Eduardo Lourenço enfatizava o carácter absolutamente distintivo de uma «(...) mitologia 

interna da França»401, cujo pendor fortemente ideológico-cultural permitiu que, apesar dos 

meios limitados, a pátria de Voltaire pudesse reivindicar uma influência mundial 

indiscutível durante quase dois séculos. 

 Além disso, graças a «(...) este clamoroso privilégio(...)»402, nascido na Revolução 

e fundado no valor supremo da Liberdade, a França foi formando de si própria o que 

Eduardo Lourenço chamou uma «boa consciência histórica»403 capaz de a defender e 

justificar abertamente de todas as violências que lhe correm no sangue da História.  

  Desta forma, enquanto «purgatório da violência»404, a França via-se e fazia-se ver 

distinta das outras democracias, não se deixando nunca «(...) colocar inteira no prato da 

balança que poderia condená-la»405. Ostensivamente, habituou-se mais a julgar do que a 

ser julgada, até que, a meio do século XX, surgiram os primeiros sinais de que, entre ficção 

e realidade, a França encetava um processo de “agonia”. 

 Então, vivendo in loco os acontecimentos e o seu tempo (o artigo para que 

remetemos é de 1959), Eduardo Lourenço, mesmo admitindo que «(...) esta excepção, ao 

mesmo tempo que privilegiava a França como nação, ajudava a privilegiar a Europa»406, 

não deixa de notar que «por este invísivel barómetro político pode o dia de amanhã nublar-

se até chegar a converter-se num São Bartolomeu da história ou do homem»407. 

 Previsão de mudanças históricas absolutamente acertada. Na verdade, de segunda 

maior potência colonial ao tempo da Ocupação, a França passou a mera detentora ilusória 

                                                           
401 Eduardo Lourenço, «A França em questão ou o fim da liberdade como boa consciência», Jornal da Baía, 
1959, p.2.  
402 Ibid. p.3 
403 Ibid. p.2. 
404 Ibid. p.5  
405 Ibidem. 
406 Ibidem. 
407 Ibid. p.1. 
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de um império que se afundará em duas décadas, deixando-lhe algumas das consequências 

dentro de portas. 

 Um avanço no tempo até à actualidade e de novo a palavra escrita de Eduardo 

Lourenço para nos lembrar que: «tudo se paga. O preço da famosa “excepção cultural” 

francesa cifra-se, desde há quase duas semanas, nos milhares de carros incendiados no país 

das “luzes”. Ou antes, na periferia da sua capital, que abrange a França inteira»408. 

 Aqui chegados, assinalemos, ainda com Eduardo Lourenço, a evidência de uma 

diferença de monta: agora, primeira década do século XXI, a França está no “prato da 

balança”, é pesada, medida nas entrelinhas do muito que se escreveu sobre “l’affaire du 

voile” e pelas imagens televisivas das centenas de carros a arder nas banlieues de Paris e 

de outras das suas grandes cidades. 

 E, então, assim mediatizado, que retrato da França contemporânea nos dá agora o 

mito da “excepção francesa”, seja ela simples postulado ou efectiva constatação da 

saudável tentativa de defesa cívica do património europeu sob a bandeira francesa contra a 

ameaça cultural dos Estados Unidos409? 

 De perfil e em plano geral, o que, visto dos Estados Unidos, nos davam a capa e um 

artigo da Time no final de 2007: fim da hegemonia, crise, declínio da França; decadência, 

agonia, morte da cultura francesa410. Em zoom mais rigoroso: altíssima taxa de 

desemprego, fracturas sociais, paralisia das elites políticas das quais a nação suspeita, 

relativo fracasso do modelo multiculturalista para integração de milhões de imigrantes, 

duplo movimento de individualização e de massificação, rejeição/medo da mudança e do 

futuro, eterna dificuldade em se adaptar aos novos tempos por apego obstinado ao 

rayonnement passado... 

 “Momento” difícil este, velho de quase duas décadas. Do início da incerteza, ainda 

na era Mitterrand, à société de la peur do século XXI, é a França “desencantada”. A França 

que, certamente, por tudo ou por parte do que ficou elencado, não raro, se tem mostrado 

incapaz de assumir cabalmente as suas vocação e responsabilidades na relação com uma 

                                                           
408 Eduardo Lourenço, «Intifida Social e Cultural», Visão, 10 de Novembro de 2005, p.74. 
409 Cf. Eduardo Lourenço, «O Despertar Nacionalista na Europa», A Europa Desencantada- Para uma 
Mitologia Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, pp. 189-190. 
410 Edição europeia da revista Time, nº22 de 3 de Dezembro de 2007, pp. 28-33. No longo artigo sobre «A 
Morte da Cultura Francesa», Don Morrison, do cinema à literatura, da música ao mercado da arte, da língua à 
política, traça o que considera o quadro geral do declínio francês. 
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Europa geopolítica e económica em larga medida da sua lavra mas que, nem por isso, a 

compreende melhor.  

 Na verdade, elucida-nos Eduardo Lourenço: «esta cultura da excepção francesa, 

tem as suas raízes na História e num passado recente, mas, no fundo, e em relação com o 

ideário europeu (...) é uma cultura de solidão política»411.  

 Um quadro negro ou a «(...) perigosa inclinação»412 do paradoxal “modelo francês” 

– o dos valores universais – que muitos franceses, «conservadores na alma, rebeldes por 

vocação(...)»413 continuarão a querer/crer exemplar, mesmo tendo consciência de que a sua 

“exception” terá já passado, em parte, de “gloriosa” a “envergonhada”414.  

 Ora, se há valor nuclear relativo à identidade moderna desta França paradoxal, ao 

mesmo tempo, “presentista” e consumidora de história, esse lugar é certamente ocupado 

pelo princípio da laicidade e pela lei de separação da Igreja e do Estado de 1905 que virá a 

marcar profundamente a vida francesa.  

 Concentrando signos do passado (centralismo, legalismo, Espírito das Luzes, 

Direitos do Homem, escola pública), enquanto dava corpo a um projecto virado para o 

futuro, essa foi a lei fundamental que fez da França um país definitivamente laico415, em 

que a administração da República não tem em conta as religiões, ou seja, há absoluta 

neutralidade religiosa do Estado. 

 Pilar da sua democracia, inscrita na Constituição da V República416, para muitos 

gauleses, a laicidade é também um elemento constitutivo da“excepção francesa”. Enquanto 

                                                           
411 Eduardo Lourenço, «Quem quer (ainda) a Europa?», A Europa Desencantada - para uma mitologia 
europeia, Visão,1994, p. 196. 
412 Pierre Assouline, «Paris, Texas», L’Histoire, nº320, Maio de 2007, p. 98.  
413 Jean d’Ormesson, em artigo publicado em Le Figaro Magazine, nº18526 de 28 de Fevereiro de 2004, 
transcrito no sítio do Conseil Régional du Culte Musulman em França (disponível em http//www.crcm-
cha.org/modules.php?name=News&file=article&sid=170), p.3. A tradução é nossa. 
414 Cf. Pierre Assouline, «Paris, Texas», L’Histoire, nº320, Maio de 2007, p. 98, citando o historiador francês 
Henri Rousso em conferência, realizada em Março de 2007 na Texas A§m University, intitulada de forma 
algo provocatória: «Ainda precisamos dos historiadores?». Na ocasião, o conferencista lamentava a 
desvalorização -  ou pelo menos, adulteração - do papel do historiador, num país em que uma “febre” dos 
lieux de mémoire e de conceitos como os de comunitarismo e “arrependimento” é acompanhada por  uma 
vaga de leis de pendor memorativo. 
415 Esclareça-se a etimologia e o percurso semântico do termo: laico (do grego laikos; do latim laicus), na 
origem, significava comum, que vem do povo. Na Idade Média, laico opõe-se a clérigo (nome). Um laico é 
então um fiel ou um crente, enquanto que um clérigo é um religioso. Mais tarde, sobretudo no final do século 
XIX, laico significa já independente de toda a crença religiosa. Cf. Alain Rey, LE ROBERT – Dictionnaire 
Historique de la Langue Français (dir.), Paris, Dictinnaires LE ROBERT, 1992, p. 1096.  
416 Logo no preâmbulo da Constituição de 1958 (retomado de 1946), aparece enunciado o princípio laico 
como uma das características essenciais do Estado Republicano pela afirmação de que a República «respeita 
todos os credos». Em seguida, o artigo 1º estabelece que «a França é uma república indivisível, laica, 
democrática e social/ La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale». 
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isso, a bom número de naturais de outros países, aparece como uma característica muito 

franco-francesa, demasiado específica, e até mesmo excêntrica. Não lhe reconhecem, por 

isso, qualquer interesse fora das fronteiras do pequeno hexágono, cujos habitantes se têm 

frequentemente por “universais”, só por si. Ideia largamente difundida que, de tão 

enunciada, acabou por adquirir a força de evidência. Mas o facto é que não existe no 

vocabulário político dos outros países um termo que seja o equivalente semântico de 

laicidade.  

 Na verdade, com longa história e algum sangue derramado417, a laicidade entrou 

nos costumes da sociedade francesa, tornou-se um “património” nacional, um marcador 

identitário familiar, quase como a única conduta razoável que podem adoptar um Estado de 

Direito, uma sociedade democrática moderna, de tal forma que, com algum exagero, é 

certo, diríamos que poderia ser o quarto termo da divisa republicana francesa418. Mas 

melhor do que nós se exprime Eduardo Lourenço, quando a avalia como a «religião 

francesa [que] consiste fundamentalmente em não ter religião»419.  

 Considerada a questão por este prisma, assim se explicará talvez que uma parte da 

França actual, mesmo reconhecendo dificuldades e imperfeições do “modelo”, não abdique 

da aplicação estrita do princípio da laicidade. Para esses mesmos franceses, modificá-lo 

seria ferir esta dimensão “sagrada“ – aparentemente não precisam de ir procurá-la noutro 

lado – que, nunca como hoje, sustenta e federa a identidade francesa.  

 Há, pelo menos, um século que os franceses assim a encaram: não teve origem 

numa revelação, não corresponde a algo saído da cabeça de um profeta. Não está, por isso, 

expressa em nenhum catecismo, nenhum texto sagrado regista os segredos que ela não 

possui. Para os franceses, a laicidade procura-se, exprime-se, discute-se, exerce-se e, se 

preciso for, corrige-se e expande-se, mesmo que com custos.  

                                                           
417 O processo de “laicização à francesa” significa uma progressiva regulação estatal externa de tendência 
conflitual que levou, primeiro, - com a pacticização do conflito - a uma distanciação dos laços Igreja 
Católica-Estado e, depois,  a uma igualdade formal de cultos separados do Estado.  
418 De acordo com própria circular de 2 de Novembro de 1882 que cria a escola laica, esta não é uma «lei de 
combate», mas «uma das suas grandes leis orgânicas» destinadas a «viver com o país (...) a fazer parte do seu 
património». Cf. Jean Baubérot, Histoire de la laïcité française, Paris, PUF-Presses Universitaires de France, 
Que sais-je? (colec.), 2000, p.3. A tradução é nossa.  
419 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Anabela Mota Ribeiro (entrevista), Diário de Notícias, DNA, nº 
393, 11 de Junho de 2004, p. 26. No mesmo sentido vão declarações de Eduardo Lourenço produzidas na 
entrevista conduzida pela Professora Maria Manuel Batista, emitida no Espaço Férias da Universidade 
Aberta na RTP 2 em 29 de Julho de 2006. 
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  Certamente não por acaso Eduardo Lourenço se lhe refere como «o desafio 

laico»420. De igual modo, o uso do plural laicidades – que se tornou habitual – poderá 

sublinhar que, no contexto francês, laicidade não é um conceito de sentido único. Pelo 

contrário, surge-nos complexo, com múltiplas ramificações políticas, filosóficas, teológicas 

e até passionais. Recordamos aqui apenas dois exemplos de que os media franceses deram 

largo eco ao tempo dos factos. 

 Em 1989, o bicentenário da Revolução, cuja lembrança e consequências dividiram 

durante tanto tempo a França, não suscitou confrontos muito agudos, mas houve a questão 

da saber qual a atitude do episcopado francês no momento da trasladação para o Panteão, 

decidida pelo presidente Mitterrand, dos restos mortais do abade Grégoire421. A diplomacia 

francesa revelou toda a sua eficácia na solução encontrada : o episcopado francês abster-

se-ia de participar na cerimónia de Estado, enquanto o núncio apostólico, como chefe do 

corpo diplomático, seria o enviado oficial da Santa Sé, ao mesmo tempo que, 

oficiosamente, representava a Igreja Católica422. 

 Porém, o fogo das polémicas volta forte em 1996, no momento da morte de 

Mitterrand. Duas missas foram rezadas no seu funeral, quando este havia já deixado a 

presidência há alguns meses. Uma, oficial, celebrada em Notre-Dame, presidida pelo 

cardeal patriarca. Este foi aliás, de forma bem notada ao tempo, a única entidade oficial a 

usar da palavra, em termos consensualmente apreciados, na presença dos representantes 

dos governos estrangeiros e da classe política (de diversas confissões religiosas, 

agnósticos, ateus). Só depois teve lugar uma segunda cerimónia religiosa com os íntimos, 

em Jarnac, onde Mitterrand ficou sepultado423. 

                                                           
420 Cf. Eduardo Lourenço, «Um Europeu à Procura da Europa», A Europa Desencantada – Para uma 
Mitologia Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, p. 25. 
421 Grande personalidade da história francesa. Homem da Igreja, bispo de Blois, e homem de Estado, 
defensor dos direitos do homem, quando estes eram incompatíveis ao tempo dos primeiros passos do 
processo de laicização. Foi morto em 1831, não reconciliado com a Igreja Católica, depois de ter recusado 
retractar-se do seu juramento à Constituição civil do clero. 
422 Também diplomaticamente, e com sageza política, não houve comemorações oficiais em 1992 e 1993 de 
momentos cruciais e polémicos da Revolução para não reavivar feridas algumas delas igualmente com fortes 
contornos religiosos.  
423 A comunicação social francesa deu os ângulos da controvérsia: num momento e num país onde não há 
padres suficientes para acompanhar os defuntos e a sua família ao cemitério, alguns crentes acharam que 
duas cerimónias religiosas foi demasiado para um homem que, mesmo tendo sido Chefe de Estado, nunca fez 
mistério do seu agnosticismo ; os “ laicos“, por seu turno, viram neste acto da República o desrespeito por 
um dos seus princípios fundadores. Justamente o da separação da Igreja e do Estado. Estas posições 
antagónicas só seriam suavizadas pela aura quase “mística“ do prestígio de Mitterrand e por um 
conhecimento mais profundo de uma história menos recente. Assim, houve ainda quem visse neste 
acontecimento como que uma ilustração inédita da teoria do duplo corpo do rei estabelecida por Ernst 
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 Estes episódios mostram-nos que, do ponto de vista dos franceses e contrariamente 

a algumas ideias pré-definidas, a laicidade em França, longe de ser unívoca, será, na sua 

própria variedade, potenciadora de situações paradoxais, é certo, mas facilmente resolúveis 

através do funcionamento deste “pacto laico” que lhe permitiu vingar duradouramente 

mesmo face aos bouleversements da Argélia. 

 E assim, sem sobressaltos de monta, ao longo do século XX, a noção e a prática da 

laicidade francesa terão evoluído pelo enriquecimento da primeira e 

flexibilização/diversificação da segunda. São agora passos seguros «no caminho 

acidentado percorrido há dois séculos, é a solução laica»424. 

 Mas, a partir do meio dos anos 1980, a laicidade reaparece como um problema que 

se pensava moribundo. E, certamente não por acaso, é na escola - uma causa capaz de fazer 

descer mais de um milhão de franceses à rua para se manifestar425 – que o problema vai 

ressurgir. É Eduardo Lourenço, admirador confesso do paradigma francês da laicidade 

como defesa do direito natural à descrença, que nos conta uma das primeiras vezes em que 

«(...) o admirável modelo francês (...) conheceu os limites da sua sedução»426: 

 

bastou que três estudantes muçulmanas de um liceu francês resolvessem ostentar o véu 
tradicional, mas hoje símbolo sem equívoco da cultura fundamentalista, afirmação de 
uma diferença, nem prevista nem tolerável segundo o código da laicidade, para que a 
mais “permissiva” das culturas se bloqueasse ou entrasse em transe427. 
 
 

 Estávamos a entrar na década de noventa e não terá sido também mera coincidência 

o facto de estas primeiras grandes agitações terem vindo da comunidade islâmica. Na 

verdade, e sendo certo que a chegada do Islão a França se dera já com a descolonização, 

ainda antes de atingirmos o final do século, há uma conjugação de factores que põe outras 

questões e obriga a ter em consideração este novo parceiro. 

                                                                                                                                                                                
Kantorowicz : o corpo mortal que desaparece na terra e o corpo místico, que não morre nunca, que persiste, 
aquele que na monarquia era assumido pelo sucessor natural e, na República, democraticamente eleito. Cf. 
Danièle Sallenave, «L’Autre Enterrement», Le Monde, 19 de Janeiro de 1996, p. 5.  
424 Émile Poulat, La Solution Laïque et Ses Problèmes, Paris, Berg International Éditeurs, 1997, p. 8 
425 Com sol ou chuva, em Junho de 1984 em defesa da escola privada e em Janeiro de 1994 a favor da escola 
laica.  
426 Eduardo Lourenço, «Intifida Social e Cultural», Visão, 10 de Novembro de 2005, p.74. 
427 Eduardo Lourenço, «Um Europeu à Procura da Europa», A Europa Desencantada – Para uma Mitologia 
Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, p. 25. 
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 Sintetizando as reflexões de Eduardo Lourenço sobre esta matéria em ensaios e 

entrevistas recentes428, procuramos, então, dar conta de como a situação se complexificou e 

o debate se desenvolveu, ao ponto de a França (e com ela a Europa no seu todo)429 ser 

acusada de um ataque não só à religião, mas ao Islão em particular, através de uma 

ingerência europocêntrica noutra cultura.  

 A partir de 1975, em França, sente-se a mudança de “um Islão de homens sós”, 

vindos para trabalhar, para “um Islão das famílias” que, entretanto, também é atingido pelo 

desemprego. Ao mesmo tempo que a religião muçulmana se vai tornando a segunda do 

Hexágono, a comunidade islâmica mostra-se profundamente orgânica, reivindicando 

lugares de culto e mesquitas, ou seja, começa a exigir ser tratada segundo a sua dignidade 

histórica e cultural. Recordações conflituais ligadas à guerra da Argélia ressurgem e 

misturam-se com a degradação da imagem internacional fundamentalista do Islão430.  

 Por tudo isto, a França, muito habituada a discutir-se internamente, dá-se conta de 

que não está, afinal, preparada «(...) para integrar, e mesmo compreender, a diferença 

opaca, a de uma cultura-crença como aquela que (...) se assume, sem complexos sob as 

cores do Islão»431.  

                                                           
428 Cf., entre outros, «Eduardo Lourenço», Espaço Férias da Universidade Aberta na RTP2, Maria Manuel 
Baptista, 29 de Julho de 2006 (entrevista); Eduardo Lourenço, «Intifida Social e Cultural», Visão, 10 de 
Novembro de 2005, pp.74-75; Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Anabela Mota Ribeiro (entrevista), 
Diário de Notícias, DNA, nº 393, 11 de Junho de 2004, pp.23-27; Eduardo Lourenço, «Professor Eduardo 
Lourenço – Um Europeu contra as “duas” Europas», Fernando Correia de Oliveira (entrevista), HOMEM 
Magazine, nº 182, XVI, Maio de 2004, pp. 15-25 e Eduardo Lourenço, «Um Europeu à Procura da Europa», 
A Europa Desencantada – Para uma Mitologia Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, pp. 17-31. 
429 Saliente-se, no entanto, que se a integração dos muçulmanos se apresenta igualmente com acuidade em 
países da UE como o Reino Unido, a Alemanha, a Bélgica ou a Holanda, neles, a questão do uso do lenço 
islâmico não se coloca como um problema e este debate seria impensável. Da autorização expressa à 
tolerância, passando pela indiferença e pela ausência de regulamentação, o uso de quaisquer símbolos 
religiosos ou o ensino das religiões nas escolas é livre. E, mesmo sem se pôr a questão de saber até que ponto 
essa é ou não uma posição comum aos vários países, a verdade é que se constata, na Europa, uma grande 
diversidade de religiões e todos os Estados europeus afirmam nas suas constituições ou nas suas leis 
fundamentais a liberdade de culto e de religião. Tal está também consignado na Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. 
Por isso, de facto, no contexto da União Europeia, a separação rigorosa entre a Igreja e o Estado é uma 
“excepção francesa” que inclui ela própria no seu seio uma excepção: sendo a França o único país da União 
Europeia onde o ensino das religiões não é oferecido pela escola pública, na Alsácia e na Mosela, é fornecido 
ensino religioso, porque estes territórios não faziam parte do espaço nacional francês em 1905, aquando da 
separação da Igreja e do Estado.  
430 Em 1989, S.Rushdie, o autor de Versículos Satânicos, vive a angústia de uma condenação à morte por 
Khomeiny. Entretanto, o terrorismo islâmico alastra ao mundo. 
431 Eduardo Lourenço, «Um Europeu à Procura da Europa», A Europa Desencantada – Para uma Mitologia 
Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, p. 25. O itálico consta do original. 
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 Entretanto, estes episódios e «(...) sintomas de autoguetização da sociedade 

francesa (...)»432 foram-se sucedendo, variados no tempo e no espaço urbano, com 

momentos de acalmia e picos escaldantes433, de tal forma que o chamado “affaire du voile” 

coloca definitiva e mediaticamente a laicidade “à la française” na ordem do dia.   

 Ora, os ecos que deles foram chegando duas coisas mostraram à saciedade: por um 

lado, a tradição muçulmana não é solúvel no cadinho francês; por outro, a França, até para 

estes casos concretos do quotidiano escolar, tem sido incapaz de dar outra resposta que não 

a legalista, segundo a qual o uso de insígnias ostentatórias de carácter religioso não é 

admitido em nome do ideal de laicidade434. 

 Então, no país das liberdades e da cidadania universal (indiferente à etnia ou à 

religião), a obsessão do igualitarismo prima sobre a liberdade individiual, enquanto a 

esperada tolerância desse mesmo ideal de laicidade aparece perversa e paradoxalmente aos 

olhos do “Islão francês” (e mesmo a muitos outros, neutros) como um incompreensível e 

impusitivo ateísmo alçado a religião oficial do Estado.  

 Quanto à França, até aqui obnubilada pelo sucesso previsto do seu modelo de «(...) 

integração tendencialmente “multiculturalista”»435, escreveu Eduardo Lourenço que, só 

agora, perturbada e incrédula, percebe (ou não) que «as duas águas nunca se misturaram 

tão harmoniosamente, como a [sua] utopia universalista, (...) única no mundo, assumida e 

estruturada, o teria imaginado»436. 

 Ora, tendo nós partido da noção estrita da laicidade francesa que recusa não só 

qualquer “religião oficial”, mas também toda a relação entre o Estado e a(s) religião(ões), 

alargámos o conceito até o vermos como démarche crítica face a todo o sistema dogmático 

e totalitário. Entendida nesta segunda acepção, vê-a Eduardo Lourenço como «a afirmação 

da liberdade e consciência do pensamento [que] no processo típico do pensamento 

europeu, sobretudo na modernidade, [permitiu que a laicidade fosse] entendida como uma 

                                                           
432 Eduardo Lourenço, «Intifida Social e Cultural», Visão, 10 de Novembro de 2005, pp.74-75 
433 Considerem-se as gigantescas manifestações de rua do início de 2004 contra a lei que Jacques Chirac fez 
aprovar proibindo os símbolos religiosos nas escolas. O presidente proclamou a necessidade de um 
«sobressalto republicano» pela «laicidade» e contra as «derivas comunitaristas», mas a França foi 
incompreendida e a lei interpretada, pelo menos no mundo islâmico, como um ataque ao Islão.  
434 Cf. Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Anabela Mota Ribeiro (entrevista), Diário de Notícias, 
DNA, nº 393, 11 de Junho de 2004, p. 26 
435 Eduardo Lourenço, «Intifida Social e Cultural», Visão, 10 de Novembro de 2005, p. 74. 
436 Ibidem. 
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luta contra um tipo de opressão de ordem espiritual, política ou ideológica em que o poder 

político e o poder religioso parecem estar unidos»437.  

 Assim, facilmente se compreende que não estamos já ao nível do fenómeno 

“religioso” na sua dimensão íntima e individual. Também não é mais (pelo menos para a 

França) a mera e eterna questão “dos dois poderes”, ultrapassada nas sociedades 

democráticas. Bem ao contrário, com variáveis inesperadas e novos ângulos de análise, «o 

desafio agora é de outra ordem. É de ordem cultural e supõe uma resposta cultural. De uma 

percepção de si mesma de um tipo novo»438. 

 Se nos fosse permitido um pequeno pastiche narrativo, diríamos que esta é agora 

uma questão de espaço, tempo e personagens em (inter)acção. Se não, vejamos. Duas 

personagens: França e Islão. Sua caracterização e relação com o espaço: cinco milhões e 

meio de muçulmanos no Hexágono (para uma população total de cinquenta e cinco 

milhões), duas culturas, duas visões do mundo, duas leituras do “poder” e de “Deus” 

obrigadas a partilhar o mesmo espaço social de que a escola laica e as ZUS (Zonas 

Urbanas Sensíveis) são a sinédoque eufemística, mas incapazes de se (re)conhecerem 

mutuamente.  

 Quanto ao tempo, ele é nesta “história” uma categoria da narrativa fundamental. 

Tempo de sedução por um pseudopragmatismo vindo do lado de lá do Atlântico; cultura de 

modernidade tardia ou de pós-modernidade; época pós-cristã procurando valores. Tempo 

da acelerada marcha da História e da “agonia“ do pensamento europeu de matriz clássica e 

judaico-cristã. Tempo de abertura ao Outro, sim, mas esperando que “Ele“ queira ser 

“Nós“. Tempo de pluralismo(s) estilhaçado(s), de crença(s) sem pertença(s), de 

simbólico(s) desestruturados(s), de multiculturalismo(s) abstractos. Tempo de 

fundamentalismos e de terrorismo planetário. Tempo de “enfraquecimento” dos “velhos” 

princípios universais (ou que assim se viam) por força da individualização e da 

massificação, seu antónimo planetário.  

 Tempo de sociedades “modernas” – como a francesa – que construiram fronteiras a 

separar o “religioso” e o “não-religioso”, onde agora falta (ou não sabem qual ele é) um 

lugar para a transcendência439. Tempo em que, visivelmente, «a laicidade é um dos focos 

                                                           
437 Eduardo Lourenço, «Eduardo Lourenço», Anabela Mota Ribeiro (entrevista), Diário de Notícias, DNA, nº 
393, 11 de Junho de 2004, p. 26.   
438 Eduardo Lourenço, «Intifida Social e Cultural», Visão, 10 de Novembro de 2005, p. 75. 
439 Eduardo Lourenço manifesta o seu apoio à proposta de Jules Régis Debray (filósofo e professor francês 
que presidiu à Comissão Stasi responsável pelas leis franceses de 2003 sobre a ostentação de símbolos 
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de inquietação de uma França inquieta»440 que julgou ser possivel responder com uma 

espécie de “religião ética e ecuménica” - cujo “deus” seriam os Direitos do Homem, o 

“catecismo” a solidariedade441 e o “templo” as dinâmicas sociais da sociedade civil -  a 

uma juventude desenraizada territorial e ideologicamente e, por isso, sedenta de novas 

recomposições identitárias.   

 Tempo de contrassensos e de grandes desafios para a França, mas também para a 

Europa, até porque, de acordo com Eduardo Lourenço, esta «(...) intifada social e cultural 

de que são expressão e agentes jovens saídos, directa ou indirectamente, da emigração 

magrebina, na ressaca da descolonização, (...) é o síndroma de um mal-estar civilizacional 

e cultural que ultrapassa em muito o caso francês (...)»442. 

 Por isso, que «(...) esta “rebelião sem causa” tenha lugar em França»443 poderá até 

ser precisamente a prova da excepcionalidade de uma nação cuja história conflitual a 

diferencia de todas as outras. Na verdade, a França das “guerras da religião” do século 

XVI, do affaire Deyfrus, das langues d’oc e d’oïl, das clivagens da Revolução, da 

dicotomia Colaboracionistas/Resistentes, dos referendos bipolizadores... foram sempre 

duas. 

  É o eterno conflito das “duas Franças” até hoje indelevelmente presente «(...) na 

perpétua guerra civil nunca extinta na sociedade francesa»444, sob a forma de oposição de 

discursos intrinsecamente ideológicos que só raras figuras – como De Gaulle e Mitterrand 

– conseguiram unir445. A propósito, afirma peremptoriamente Eduardo Lourenço: «a 

                                                                                                                                                                                
religiosos) e do Institut Européen en Sciences des Religions, no sentido de que venha a ser introduzida nas 
escolas da Europa uma disciplina que estude o “facto religioso”, numa tentativa de colmatar esta ausência do 
elemento “crença” sobretudo entre as novas gerações. Cf. Eduardo Lourenço, «A Geração de 23 e atalho de 
foice: conversa enfiada» (04/2004), Augusto Rozeira de Mariz (entrevista), Das Artes e das Letras, 6 de 
Junho de 2005, pp.15-17. 
440  Marcel Gauchet, La Religion dans la Démocratie: Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998, p. 7. 
441 Recordemos que os franceses se orgulham - e lembram-no-lo sem cessar - de que os milhões de 
muçulmanos que têm dentro de portas, como qualquer outro cidadão francês, beneficiam de largos subsídios 
familiares e de desemprego, rendimento social de inserção, cuidados de saúde gratuitos, subsídios de 
alojamento, educação gratuita, mesquitas construídas a expensas do estado francês, imãs formados em 
França... Desta forma, acreditam que os revoltados que se manifestam na rua correspondem a uma ínfima 
percentagem de descontentes. 
442 Eduardo Lourenço, «Intifada Social e Cultural», Visão, 8 de Novembro de 2005, pp. 74-75. 
443 Ibid. p. 75. 
444 Cf. Eduardo Lourenço, «Mitterrand ou as Duas Franças», Visão, 11 de Janeiro de 1996, p. 53.  
445 Sobre o asssunto, ver também Eduardo Lourenço, «Mitterrand: a palha e o grão da história», Público, 9 de 
Janeiro de 1996, p.6. Neste artigo, escrito, como o anteriorrmente citado, por ocasião da morte de F. 
Mitterrand, Eduardo Lourenço estabelece um claro paralelo entre estes dois políticos de excepção, 
escrevendo: «o incrível destino de Mitterrand não tem explicação nem sentido histórico fora da sua relação 
passional com o destino épico por excelência que foi o de Charles de Gaulle». 
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França é o único país europeu em que a vida política tem, desde há duzentos anos, duas 

dimensões inconciliáveis e claramente assumidas: a dimensão de esquerda e de direita»446. 

 Disso mesmo nos deu conta o «(...) paradoxal presidente da mais monárquica das 

Repúblicas (...)447» que foi Mitterrand, ao afirmar: «em França resolvemos os problemas 

através de crises. E é preciso chegar ao paroxismo para as resolver»448. É como se, de 

facto, o “lar” da nação francesa fosse, mais do que para qualquer outra, a divisão; como se 

a unidade, a harmonia, o equílibrio clássicos que há séculos adornam a sua imagem externa 

não fossem mais do que isso mesmo: o belo lado de fora, o embrulho elegante, a 

superestrutura que todos invejam.  

 Aqui chegados, temos consciência de que também esta tendência natural da França 

para a confrontação poderá não só ser vista como mera “singularidade”, mas igualmente 

como mais um dos seus muitos atavismos intrínsecos que acabam por ser cerceadores da 

“aventura” europeia. Não espanta, pois se até Eduardo Lourenço se referiu ao país de 

Mitterrand e de De Gaulle, através de mais uma das suas metáforas audazes, como o «(...) 

Robinson sem ilha, [que] pensou que o seu famoso pré carré poderia dar corpo ao Graal 

europeu, mas [cujo] sonho empalideceu definitivamente em Maio de 1940»449! 

 E não fora o nosso objectivo de terminarmos esta viagem analítica pela pátria de 

D’Artagnan com uma mensagem optimista, lembraríamos ainda que, no mesmo texto 

sugestivamente intitulado «Da Europa como Agonia», Eduardo Lourenço lamenta «(...) 

esta França que, pela primeira vez, na sua longa e soberba história, não sabe realmente o 

que quer nem onde está, mesmo se o seu capital cultural e o seu poder inventivo são ainda 

de primeira ordem. Do seu cosmopolitismo, outrora virtualmente universalista, ficou 

apenas o seu multiculturalismo incoerente e impotente»450. 

                                                           
446 Eduardo Lourenço, «O Reino Dividido», A Europa Desencantada – Para uma Mitologia Europeia, 
Lisboa, Gradiva, 2001, p. 161.  
Esta dicotomia ideológica aparece recorrentemente encarnada pelo par de personagens professor primário- 
padre que lemos e vemos na literatura e no cinema franceses (exemplo: o livro e o filme La Femme du 
Boulanger, ambos de 1938, de Marcel Pagnol). 
447 Eduardo Lourenço, «Mitterrand: a palha e o grão da história», Público, 9 de Janeiro de 1996, p.6. 
448 François Mitterrand, in Jacques Attali C’était François Mitterrand, Paris, Fayard, 2005, citado por 
Eduardo Lourenço, «Intifada Social e Cultural», Visão, 8 de Novembro de 2005, p. 74.  
449 Eduardo Lourenço, «Da Europa como Agonia», Visão, 27 de Janeiro de 2005, p. 57. 
450 Ibidem. E prossegue: «[A França]  não apostou na Europa quando dispunha, como ninguém, das armas 
culturais e da paz que podiam ter curado as cicatrizes que três séculos de disputas europeias deixaram no 
corpo da Europa. Quis reinar sozinha quando já o não podia. Ainda se lembra de quem foi e muitos europeus 
desejariam que ela fosse, como o Iraque no-lo confirmou. Foi o seu canto de cisne. Quer dizer, o nosso de 
europeus». Ibidem.  
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 Ao contrário, adoptaremos um outro tom lourenciano, o utópico-sonhador, e as 

palavras de dois dos mais extraordinários homens políticos – no sentido mais directo do 

termo – que la République conheceu na presidência na segunda metade do século XX.  

 Dirigindo-nos sempre à França, começamos por admitir não nos ser possível, em 

rigor, afirmar como De Gaulle, a 4 de Junho de 1958, em Argel: «je vous ai compris». Em 

contrapartida, ousamos decalcar o seu apelo inflamado, expresso em 1940 através das 

ondas da BBC, a que, o que quer que adviesse, a chama da Resistência Francesa não 

esmorecesse. Com a mesma convicção, acreditamos que, ainda durante muito tempo, o 

brilho da França não se extinguirá451. 

 É verdade que a França século XXI parece, às vezes, duvidar das suas próprias 

referências histórico-políticas. Aos pés da world culture e próxima do “coma cultural”, 

para uns; orgulhosamente resistindo, ainda que com dificuldade, ao “modelo americano”, 

mas agarrada a um passado de segurança e privilégio sem conseguir libertar-se da primazia 

do burocrata “intelectual”, para outros.  

 Retrato cultural não muito promissor este de quem já foi o “farol”, a “nação-guia” 

da Europa e hoje vive a dupla tentação contraditória do baixar os braços ou sair à rua em 

revolução. Julgamos, mesmo assim, que, por uma certa forma de instinto histórico quase 

de sobrevivência, por um suplemento de alma, muitos franceses ainda pensarão como 

Mitterrand há mais de vinte anos que, se a França é a sua pátria, a Europa é o seu futuro.  

 Futuro, mas “futuro do passado”, porque só assim «(...) podemos pensar e desejar 

que quando um dia, a sério, uma Europa real ocupar o seu lugar num instável jardim 

planetário, a futura Europa seja memória activa do que o seu passado anunciou de mais 

utopicamente humano»452. 

 Europa-Fénix. Europa que precisa morrer ou, pelo menos, “agonizar” para renascer. 

«E a França lá estará esperando por esta Europa suspensa entre a sua virtualidade sublime 

e a sua impotência real»453. 

  Eduardo Lourenço dixit. A Utopia. Sempre a Utopia. 

 

                                                           
451 No célebre «Appel du 18 juin», declarou De Gaulle: «quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance 
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas». 
452 Eduardo Lourenço, «Da Europa como Agonia», Visão, 27 de Janeiro de 2005, p. 57. 
453 Ibidem. 
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IV  

A Europa e a França vistas “aos ombros” de Eduardo Lourenço 
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«(...) de algum modo, a Europa me dói. (...) a Europa é um objecto de reflexão preocupada 

porque o que foi Europa, o que é Europa, o que pode ser a Europa traz essa marca interna 

de uma interpelação constante, aquilo que nós somos como seres humanos, aquilo que nós 

somos como projecto, aquilo que nós somos como destino.» 

Eduardo Lourenço, 1989  

 

 

 «Somos como anões empoleirados nos ombros de gigantes (...)» 

Bernard de Chartres, século XII 
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Reflexões Finais 

 

 

 “Viajantes de primeira jornada”, sentimos, neste momento de reflexões finais, a 

dupla angústia da “página em branco” e da dificuldade em juntar algo de novo ao muito 

que já se disse sobre Eduardo Lourenço. 

 Não é que sejam numerosos os estudos académicos sobre a sua obra. Um primeiro 

balanço da experiência de realização deste trabalho mostrou-nos exactamente o contrário. 

  A questão é antes que a presença constante do autor de O Esplendor do Caos em 

eventos de relevância mediática e a facilidade que parece ter em conceder entrevistas – 

com total ausência de arrogância “intelectual” – propiciam a abundância de retratos bio-

bibliográficos plenos de jogos de palavras com os títulos das suas obras – a que estes se 

oferecem saborosamente, aliás – e as afirmações genéricas sobre a pujança luminosa do 

seu pensamento. 

 Sendo também longuíssima a lista de adjectivos aduzidos para qualificar o brilho 

do seu trabalho pensante – de impossível reprodução e a permitir-nos apenas recordar meia 

dúzia de epítetos como: polémico, irreverente, irónico, mitólogo, original, criativo, de 

pensamento moderno e vivo, subtil, às vezes, ruptural, outras, autor de obra interrogante, 

inquieto, heterodoxo, livre, lúcido.... - o que poderíamos nós acrescentar de ainda não dito?  

 Isto suposto, e na procura de alguma segurança que nos “defenda” nesta hora de 

dúvida, registemos duas notas prévias. Assim, lembremos, primeiro, algo que os seus 

leitores habituais – poucos, acha ele, entre a mágoa e a ironia, – conhecem, por certo: a 

subtileza, se não mesmo a audácia, de Eduardo Lourenço na escolha das epígrafes dos seus 

textos; depois, recordemos igualmente o seu consabido prazer da palavra falada, da 

conversa, do “palear” assumido total e muito prosaicamente pelo próprio, que diz adorar, 

hoje, como no passado à mesa dos cafés de Coimbra, o “paleio”ocasional, o “palrar” horas 

a fio em debates, conferências, seminários, entrevistas...  

 Ora, não fossem os riscos de descontextualização da palavra poética, para epígrafe 

deste capítulo final a nossa escolha teria certamente recaído num pequeno excerto de um 

poema de Maria Velho da Costa em que a “voz” literária que nele fala se dirige a Eduardo 

Lourenço nestes termos:  
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(...)  

«A fala, torrencial mas sem tonitruância, 

um regato ameno – o Eduardo saiba que é 

 o mais sublime tagarela que eu conheço, nunca torpe 

na má-língua, tão delicioso na análise do outro, 

como na justificadamente competitiva, e amorosa,  

tenção ao texto; malicioso se agravado, 

mas nunca maligno. 

 (...)454 

  

 Noutro registo, mas com o mesmo agudo sentido de observação, se exprimiu Lídia 

Jorge num lindíssimo texto dedicado a Eduardo Lourenço, por altura do seu octogésimo 

aniversário. Nele a autora de O Cais das Merendas salienta precisamente como, no caso de 

Eduardo Lourenço, há a considerar não só os textos de reflexão ensaística escritos, 

impressos, publicados em livro, mas igualmente a sua «(...) outra obra, a segunda, aquela 

que Eduardo Lourenço foi improvisando, incitado pelo momento e pelas 

circunstâncias»455.  

 Daqui decorre a «inapreensibilidade» da obra – se não mesmo do próprio Eduardo 

Lourenço enquanto autor – que Lídia Jorge pressente nestes «impromptos extraordinários 

(...), peças únicas de um pensamento tão mais luminoso quanto mais oral, como se o 

colóquio em estado puro fosse o território privilegiado para a agilidade e o brilho do seu 

discernimento»456. 

 Esclareçamos, entretanto, que esta nossa insistência na qualidade e quantidade da 

obra de Eduardo Lourenço de natureza volátil, por “oral”e improvisada, persegue menos o 

objectivo de assinalar a vastidão do nosso corpus de análise – que não deixou de constituir 

efectivamente um obstáculo a vencer – do que o de nos levar à primeira conclusão deste 

trabalho: a dificuldade – se não impossibilidade – de, pelo menos sem polémica, 

                                                           
454 Maria Velho da Costa, in Retrato, 1984, citado por Maria Manuela Cruzeiro, Maria Manuel Baptista, 
Tempos de Eduardo Lourenço - Fotobiografia, Porto, Campo das Letras, 2003, p.18. 
455  Lídia Jorge, «Espaço de liberdade sem negócio», JL- Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº851, 14 de Maio 
de 2003, p.21. 
456 Ibidem. 
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classificar, designar o autor de uma obra que se institui como uma constante deriva, porque 

ora se distancia do objecto para melhor o observar e perceber, ora se funde com ele. 

 A nossa resposta a questão tão “velha” quanto interessante não é, de facto, original: 

pela sua irradiação comunicativa, pela interdisciplinaridade da sua observação crítica, feita 

por incursões nas múltiplas áreas do saber e até do nosso quotidiano, pela fluidez e 

fragmentação do discurso, pelo rigor da problematização nesta viagem intelectual, Eduardo 

Lourenço é “praticante” de um género indefinido: o ensaio que herdámos de Montaigne. 

 E quanto a si próprio, enquanto autor dessa mesma obra plural, a classificação 

(ensaísta, escritor, filósofo, pensador...) é igualmente tão aberta quanto redutora. A tal 

ponto que, ainda com Lídia Jorge, nos apetece concluir que o mais indicado será optarmos 

«(...) pelo simples nome, como se Eduardo Lourenço, entre nós, mais do que um pensador, 

fosse por si só um género, e ele próprio, como intelectual, se revelasse inqualificável e 

inapreensível, à luz de disciplinas comuns»457. 

 Face a esta dificuldade de “catalogar” a actividade de produção intelectual de 

Eduardo Lourenço – às atrás referidas poderiam juntar-se novas propostas: poeta, 

professor, sábio, mestre... todas recusadas por restritivas e inadequadas – talvez 

pudéssemos recordar a quase milenar descrição do elo que se estabelece entre o discípulo e 

o mestre, feita pelo monge e filósofo francês do século XII Bernard de Chartres, segundo a 

qual é “empoleirados” nos ombros de “gigantes” da cultura como Eduardo Lourenço que 

vamos olhando para a frente e conhecendo, com os nossos olhos, o que os seus passos e a 

sua elevada estatura nos permitem ver.  

 Ora, se há diversidade e alguma polémica no que a designações e terminologias 

classificativas diz respeito, o mesmo não se passa quanto à raiz da sua actividade reflexiva. 

Eduardo Lourenço exerce definitiva e organicamente o mester de pensar, de se pensar – e a 

nós consigo – com a generosidade, a acutilância e a agilidade crítica próprias de um 

hermeneuta cultural interessado mais pelo sentido das coisas do que pela sua existência 

real. Parafraseando Álvaro de Campos e Carlos Reis458, poderíamos talvez compará-lo a 

um novelo enrolado para o lado de fora, a convocar em cada um de nós, seus 

interlocutores, um constante desejo de o mesmo desenrolar.  

                                                           
457 Ibid. p.20.  
458  Cf. Carlos Reis, «O Ensaísmo como Revelação do Escritor», JL- Jornal de Letras,  Artes e Ideias, !4 de 
Maio de 2003, pp. 8-9. 
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 Conhecer em Eduardo Lourenço um tal exercício de interpretação, de autognose 

individual, de compreensão “apaixonada”, tão lógica quanto poética, permitiu-nos com 

facilidade aproximá-lo de um outro mestre da arte de nos pensar e “pesar” na nossa 

humana e fragmentada condição.  

 Falamos naturalmente e de novo de Montaigne que, na França do século XVI, de 

igual modo, se “escreveu” ou se pensou pela escrita, tal como Eduardo Lourenço 

brilhantemente nos mostrou no ensaio «Montaigne ou a vida escrita», elaborado numa 

linguagem, ela própria, plena de poeticidade e irradiante de sentidos.  

 Seja-nos, então, permitido o uso de um galicismo para darmos conta de como no 

seu pensamento sobre Montaigne, e sobretudo no discurso que o exprime enquanto o 

(re)elabora, Eduardo Lourenço se nos revelou bien dans sa peau neste balancear entre o 

filosófico e o poético coexistentes na sua escrita ensaística e, no mesmo movimento, 

detentor da «(...) capacidade manifesta do entendimento do imenso, representada num 

homem que, talvez por isso mesmo, se apresenta como um elo perdido ou desemparelhado 

em relação à sua matriz, ou pascaliniano junco precário, mas vibrátil, cuja flexibilidade dá 

conta da dimensão humana do pensar diverso mas coeso que permite erigir o ser frente à 

grandeza do divino»459.  

  Chegamos assim ao domínio da reconhecida “heterodoxia” de pensamento de 

Eduardo Lourenço, mas igualmente ao que sentimos como a eterna desterritorialização de 

alguém sempre em viagem também fisicamente, num périplo constante, primeiro pelo 

mundo, depois sobretudo pela Europa, sempre entre Portugal e a França.  

 Desta errância física facilmente se pode encontrar paralelo na sua reflexão europeia 

– como no conjunto do seu pensamento – pois Eduardo Lourenço pensa a actualidade 

europeia (e nela, especialmente a francesa) mas de igual modo o seu percurso. 

De facto, a Europa, matéria central da sua inquietação há décadas, foi adquirindo, 

ao longo do tempo e dos contextos, na sua análise de filósofo da cultura, novas tonalidades 

e pressupostos de problematização distintos. Há, no entanto, um conjunto de traços de 

fundo que se mantiveram constantes na reflexão europeia lourenciana.  

                                                           
459  Maria Alzira Seixo, «O Mito que é Tudo», JL- Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº851, 14 de Maio de 
2003, p.17. 
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Quanto aos primeiros – os diversos ângulos de análise deste «(...) paradoxal objecto 

histórico-cultural que vivemos e a que chamamos Europa»460, sempre com a «casa-

França»461 a ocupar lugar essencial – verificámos que Eduardo Lourenço, muito para lá de 

um ponto de vista geográfico restritivo e redutor, nos guiou por critérios e prismas tão ricos 

e complexos como o são os de natureza histórica, religiosa, cultural, simbólica e mítica. 

 Foi assim que fomos conhecendo uma Europa que parece ter de si própria uma 

imagem “estilhaçada”, onde coexistiram no passado, e sobressaem ainda nos nossos 

tempos, relações de oposição, estabelecidas em termos de centralidade/periferia (a França, 

a Alemanha e a Inglaterra/a Península Ibérica), virtualidade/realidade (essência utópico-

cultural/realidade político-económica).  

 De tal constelação de forças potencialmente identitárias ou, pelo contrário, causa 

dos muitos momentos de hesitação e suspensão que Eduardo Lourenço também não deixa 

de assinalar, fazem prova, julgamos nós, diversíssimos artigos do autor em que são 

recorrentes expressões como «Europa cristã», «Europa virtual», «Europa mítica», «Europa 

real» e em cujos títulos é habitual o uso do plural da palavra Europa, muitas vezes 

associado à copulativa e ou à disjuntiva ou. Deste modo, não espanta que Eduardo 

Lourenço insista que «de resto, para a maioria das nações europeias, à parte a sua pertença 

a um espaço geográfico mais ou menos identitário a Europa são sempre os outros»462. 

 Quanto aos traços comuns do património identitário da Europa, segundo Eduardo 

Lourenço, julgamos que talvez o primeiro seja a dimensão conflitual, quase fratricida do 

Velho Continente, que nunca o deixou ser outra coisa senão uma Europa de nações, de 

diferenças, embora tendo definitivamente uma finalidade histórico-política partilhada: 

instituir-se como uma realidade rica de sentido civilizacional, unida e coesa em torno de 

um triplo legado de valores, imagens, mitos e sonhos – da Grécia, da Roma imperial e do 

Cristianismo – enquanto espaço de Paz, de Liberdade e de Democracia. 

 Em termos sumários, diremos que, na “mitologia” europeia de Eduardo Lourenço, 

esta seria uma “Europa-Nação” ou uma “Nação-Europa”. Sem se substituir às antigas 

nações, pela tomada de consciência desse consenso de raízes, pela comunicação entre estas 

“realidades” do Imaginário, pela partilha de valores não totalmente definidos, é certo, 

                                                           
460 Eduardo Lourenço, «Da Identidade Europeia como Labirinto», A Europa Desencantada - Para uma 
Mitologia Europeia, Lisboa, Gradiva, 2001, pp. 234. 
461 Eduardo Lourenço, «Europa Real e Europa Virtual», Visão, 16 de Junho de 1994, p.34 
462 Eduardo Lourenço, “O Passo Suspenso da Europa” (2000/12/27), Europa: Novas Fronteiras, nº8, 2000, 
Dezembro, p.22. 
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constituiria uma aventura de configuração cultural comum e, assim, um modo particular de 

ver o mundo.  

 Na verdade, ainda que com inflexões, avanços, recuos, e embora admitindo que a 

Europa se define realmente pela oposição ao Outro, desde 1949, com «Europa ou o 

Diálogo que nos Falta», até à actualidade, Eduardo Lourenço mantém uma ideia 

permanente e uma crença de/na Europa da Cultura. 

 Deste modo, onde outros vêem uma construção identitária artificial (incitada 

sobretudo pelo impulso de se distinguir de terceiros – o mundo islâmico, os Estados 

Unidos, o bloco de leste, o poderio económico de potências actuais como a China e a 

Índia), Eduardo Lourenço reconhece o valor simbólico inestimável de uma entidade 

“fugidia” e mítica, sem existência real, porque é da essência europeia manter-se como uma 

construção inacabada conduzida por uma perpétua insatisfação.  

 Ora, esta Europa sempre a criar e a criar-se, a enriquecer e a enriquecer-se nas/ 

pelas voltas da História, foi merecendo, por parte de Eduardo Lourenço, umas vezes, o seu 

encanto, outras, a sua desilusão desencantada. Por isso é que, em jeito de lembrança 

recorrente, sempre foi por ele invocada como um “lieu de mémoire”, diriam os franceses, a 

necessitar de se instituir igualmente, em termos de idealização “futurante”, como “lieu 

d’avenir”. 

 Em suma, Eduardo Lourenço constrói, a partir do real, uma Utopia-Europa de 

pendor “trágico” conscientemente assumida, «(...) pois que esta se encontra fundada numa 

periclitante identidade cultural, feita de multiplicidades e culturas parcelares, por vezes, em 

luta e oposição dilacerada (...)»463. 

 Mesmo assim ou talvez por isso mesmo, constatámos como Eduardo Lourenço, 

através da sua análise filosófica, política e cultural, não deixou de se perguntar 

recorrentemente como podia a ideia de Europa sobreviver em momentos particularmente 

difíceis da vida deste continente e do mundo: as duas guerras mundiais da primeira metade 

do século XX464, (particularmente face às consequências “bárbaras” da Segunda com o 

Holocausto), a Queda do Muro de Berlim e o subsequente desmoronamento do Bloco de 

Leste, a invasão do Afeganistão, a Guerra do Golfo, o Não à Constituição Europeia... 

Assim sendo, diremos que, mesmo partindo de uma noção de Imaginário criador, 

Eduardo Lourenço não ignora nunca a realidade de um Ocidente em mutação vertiginosa, 

                                                           
463  Maria Manuel Baptista, Eduardo Lourenço - a paixão de compreender, Porto, Asa, 2003, p. 441. 
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pelo que um desânimo crescente face à realidade europeia se foi plasmando na sua reflexão 

mais centrada na esfera cultural e política.   

 No entanto, deve salientar-se que, qual D. Quixote, Eduardo Lourenço nos revela, 

proporcional e concomitantemente, uma constante capacidade de re-sonhar (em sentido 

onírico mas também poético) a Europa e a chamada “cultura europeia” para que o Velho 

Continente não fique reduzido a um simples parceiro no «mero jogo económico-político 

sem alcance histórico-espiritual, uma forma talvez ainda brilhante por fora, mas oca por 

dentro»465. 

  Na verdade, Eduardo Lourenço tem a clara noção de que existe falta de 

correspondência entre o “mito Europa” e a Europa institucional e política, como se, à 

medida que esta se reforça enquanto realidade vivida em termos de troca de práticas 

sociais, a sua necessidade simbólica se diluísse e o sentimento de pertença à Europa se 

realizasse, essencialmente, através de dinâmicas económicas, hoje ainda mais acentuadas 

no contexto da globalização.  

 Desta forma, da análise de boa parte da mais recente reflexão lourenciana sobre a 

Europa, parece concluir-se que para o autor há dois grandes factores que contribuíram para 

a actual situação desta “Europa- Penélope” «(...) em que cada um parece investir o mínimo 

para receber o máximo»466. 

 Verifica-se que, por um lado, o Velho Continente já não está “sozinho” e, por 

outro, foi incapaz de não “comprar” o modelo de vazio ontológico que os Estados Unidos 

foram vendendo, sobretudo ao longo da segunda metade do século XX. Nesta 

“Disneylândia planetária”, somos todos “americanos”, sem percebermos que, lamenta 

Eduardo Lourenço, «infelizmente, a world culture não é a cultura de ninguém»467. 

 Ora, defende igualmente o ensaísta que nem a França – «(...) o berço mais dinâmico 

da cultura ocidental»468 – conseguiu ficar imune a esta quase ausência de sentido 

civilizacional e que actualmente o país de Montaigne e de De Gaulle «(...) parece sentir 

pela World culture aquela vertigem que em tempos, mas por motivos mais prementes, 

                                                                                                                                                                                
464 Já agora não esqueçamos o que se passou na ex-Jugoslávia na última década do mesmo século. 
465 Eduardo Lourenço, «Divagações de um europeu à procura da Europa», A Europa Desencantada – Para 
uma Mitologia Europeia, Lisboa, Visão, 1994, p.12.  
466 Ibid. 22-23.  
467  Ibid. p.12. 
468  Ibid. p.10.  
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outras nações da Europa, ou fora dela, sentiam pela sua cultura, quando [a França] se 

assumia como virtualmente universal»469. 

 Uma focagem mais directa em alguns dos variadíssimos ensaios, entrevistas, 

conferências, textos jornalísticos de Eduardo Lourenço sobre o lugar/a imagem da França 

na Europa mostrou-nos como, segundo ele, se foi diluindo o antigo “brilho” do «espelho da 

Europa durante os últimos quatro séculos»470 e, esgotado o “modelo francês” de vocação 

universalizante, mesmo tendo a França levado a cabo «a tentativa mais bem sucedida e o 

esforço mais pertinaz de criar uma civilização estruturalmente ”laica”»471, a verdade é que 

essa associação, outrora reconfortante, aos valores do Hexágono “carré” já não permite à 

Europa continuar a ter a «velha pretensão [...] de ser o paraíso da cultura, o espaço por 

excelência onde o sentido da história se fazia e refazia, o único que gozaria do privilégio 

de ver sem ser visto, de julgar sem ser julgado»472. 

 Por outro lado, a França, ela própria, parece viver num estado de excepção 

permanente e, nas últimas décadas, subitamente lançada numa espécie de choque das 

civilizações acrescido das consequências de desígnios geopolíticos e empenhamentos 

internacionais vários.  

 Tal combinação de factores tem vindo a revelar-se internamente explosiva para a 

França, porque potenciadora de alguma revolta social. E, como velhos hábitos custam a 

morrer, ainda hoje a França se debate, por vezes, com este sentimento de incomodidade 

face a uma Europa que deixou de ser à sua imagem e semelhança, porque se alargou à 

dimensão do continente e passou a integrar uma Alemanha reunificada e plenamente 

soberana, para além de conter agora no seu “ventre” uma parte do Islão em razão de uma 

imigração maciça, nem sempre bem assimilada.   

  Esta é uma crise que a reflexão europeia de Eduardo Lourenço não ignora. Pelo 

contrário, são suas as palavras que se seguem, relativas à fundura da crise francesa e, 

indirectamente, da crise europeia, «de que não por acaso a França é, ao mesmo tempo, o 

centro e a circunferência»473: a França «é o epicentro da crise da Europa e mesmo do 

                                                           
469  Ibidem. 
470  Ibid. p.13.  
471  Ibid.p.11. 
472  Ibid.p.21. 
473 Eduardo Lourenço, «Quo vadis Europa?», Comunicação apresentada à Conferência Internacional de 
Lisboa, em 6 de Dezembro de 2005, disponível em http://www.ieei.pt/index.php?article=2075&visual=5, p.1.  
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mundo como modernidade – (...) de perfil e conteúdos novos. (...) Ela que é a nação 

identitária por definição (...)»474. 

 Assim, Eduardo Lourenço defende que «a razão profunda da crise francesa tem 

uma relação directa com a construção europeia. É a Europa – esta Europa que a França é, 

superlativamente – e não só a seus olhos – que interpela uma França que não só perdeu a 

sua quase mágica influência ideológica e por consequência cultural na mesma Europa – 

que desestabiliza a sociedade francesa (...), tentada por um multiculturalismo em forma de 

caos cultural, sem razão alguma em mil anos de História e tradição intelectual»475.   

 Não é, portanto, desta França actual em crise de identidade – onde Eduardo 

Lourenço trabalhou, vive e continua a produzir reflexão, mas para onde hoje já não se 

«expatriaria»476 – que a Europa pode receber a inspiração e o impulso de que tanto precisa 

num momento em que, no seu próprio entender, a mesma Europa « (...) e com ela o mundo 

– não está à beira de nenhum abismo. Só está à beira do abismo que ela conhece desde que 

existe como fascinado espaço para si e para os outros: o da própria Europa. Quando a 

cegonha-Europa ousará pousar os passos na sua própria ponte sem medo de si mesma?»477.  

 Não temos resposta para esta questão de Eduardo Lourenço, como a não temos 

também para muitas outras que nos foram surgindo ao longo desta deambulação pela sua 

reflexão europeia. Tal como prevíramos, não chegámos a soluções milagrosas nem a 

propostas teóricas muito inovadoras, mas, mesmo não afirmando, como Eduardo 

Lourenço, que a Europa nos «dói», na procura das respostas, teremos certamente entendido 

melhor o que representa, afinal, hoje, “ser europeu” e pertencer a esta comunidade de 

valores partilhados a que, desde Heródoto, chamamos Europa. 

 E, se nos sobram ainda muitas dúvidas sobre o presente e o futuro da Europa e da 

França, duas certezas ficam connosco também. 

 A primeira é que vamos continuar a ler, ouvir e discutir Eduardo Lourenço, de 

quem aprendemos, entretanto, a apreciar o espírito vigilante e o extraordinário sentido de 

humor.  

                                                           
474 Ibid. p. 2.  
475 Ibidem. 
476 Afirmou o próprio em entrevista conduzida pela Professora Maria Manuel Batista, emitida no Espaço 
Férias da Universidade Aberta na RTP 2 em 19 de Julho de 2006. 
477 Eduardo Lourenço, «O Passo Suspenso da Europa» (2000/12/27), Europa: Novas Fronteiras, nº8, 2000, 
Dezembro, p.22. 
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 Que nos seja, por isso, permitida a “informalidade” e o aparente “despropósito” de 

aqui recordar a pequena história real, contada por Onésimo Teotónimo de Almeida, de 

acordo com a qual, certa vez, convidado para uma festa de Halloween de uma universidade 

americana, onde é tradição ir-se fantasiado, Eduardo Lourenço se apresentou 

quotidianamente vestido e, quando inquirido sobre a falta de fantasia, contestou, 

declarando-se fantasiado de “europeu”478. 

 Por fim, segunda certeza e uma confissão: nesta altura, mais do que o receio 

admitido nas primeiras páginas deste trabalho face à densidade, argúcia e excelência das 

reflexões ensaísticas de Eduardo Lourenço, ficou-nos sobretudo uma enorme “inveja” que, 

com a devida vénia, expressamos nas palavras de Eduardo Prado Coelho: «gostaria muito 

de ter a invenção de escrita, a densidade humanística, a diversidade de interesses ou a 

cultura histórica de um Eduardo Lourenço»479. 

 Tal não nos é naturalmente possível, mas, a ser verdadeira a asserção de Bernard de 

Chartres, aos “ombros” deste “gigante” da cultura, há ainda toda uma realidade cultural, 

histórica, literária, política que se oferece aos nossos olhos, no futuro, próximo, esperamos.  

 

 

 

                                                           
478 Cf. Onésimo Teotónio de Almeida, «A magia de uma personalidade», JL. Jornal de Letras, Artes e Ideias, 
14 de Maio de 2003, p. 22. 
479 Eduardo Prado Coelho, Tudo o que não escrevi, Diário II, Porto, Edições Asa, 1994, pag.83.  
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