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Em relação ao tópico que aqui se pretende aludir, começaria por apontar que o 

conceito de iluminismo ficou para a posterioridade sobretudo como caracterizador de 

uma época, no entanto, nessa época própria que o viu nascer, ele não foi nem aceite 

unanimemente e muito menos teve patamares de significação idênticos. Isto é por 

demais evidente para os historiadores e outros estudiosos que nos nossos dias com o 

iluminismo se têm ocupado, pois apesar de todas as suas dimensões ou dos reflexos que 

teve em diversas áreas de actividade humana (desde o estado até ao ensino) ele é 

sobretudo um movimento intelectual, sendo por isso sujeito a apropriações numa 

dinâmica de troca de ideias que então circulavam pela europa1. Nesses fluxos culturais 

encontramos diferentes concepções mais ou menos estruturas para aquilo que 

correspondia a esse iluminismo. Até porque o título desta comunicação remete antes de 

mais para uma dimensão cultural, pois a Alemanha enquanto tal não se constitui 

verdadeiramente como unidade politica e economicamente estruturada até à segunda 

metade do século XIX. O que temos antes é uma unidade sobretudo ideal ou cultural. 

                                                                 
1 Veja‐se a este respeito as variadas teses de uma grande heterogeneidade do iluminismo, agrupado por 
exemplo  em  Israel  numa  versão  radical  de  inspiração  espinosista  e  numa  versão  moderada  em  co‐
existência com o status‐quo: Jonathan Irvine Israel, Radical enlightenment: philosophy and the making 
of modernity 1650‐1750, Oxford, Oxford Univ. Press, 2002. 
Veja‐se ainda dentro desta mesma linha de pensamento: 
Margaret C.  Jacob, The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons, and Republicans, 2nd rev. ed., 
Lafayette,  LA,  Cornerstone  Book,  2006 ;  Martin  Mulsow,  Moderne  aus  dem  Untergrund:  radikale 
Frühaufklärung  in  Deutschland  1680‐1720,  Hamburg,  F.  Meiner,  2002 ;  Harvey  Chisick,  The  Limits  of 
Reform in the Enlightenment Attitudes Toward the Education of the Lower Classes in Eighteenth‐Century 
France., Princeton, Princeton University Press, 2014. 
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 A consciência dessas diferentes concepções, numa relação entre Portugal e a 

Alemanha no que respeita os pensadores, cientistas, políticos entre outros que estão na 

base do iluminismo (na sua maioria homens, ainda que existam mulheres como 

Wollstonecraft ou Marie Gouze que deixam antever uma questão de género nestes 

debates) ajudará a compreender o que se pensava, escrevia e propunha ou o que na 

realidade se procurava reformar2. Os moldes que o iluminismo assume em Portugal 

poderão portanto ser mais ou menos proeminentes, nas transformações que pugnam, do 

que o dos seus congéneres europeus. No entanto o papel marginal no que toca à sua 

importância no marco desse movimento europeu que comumente lhe é atribuído, 

também deve ser criticamente avaliado. No mesmo sentido que o foi a tão contestada 

tese da “leyenda negra” atribuída não só a Espanha como por extensão a toda a 

península ibérica, justificando o seu atraso num suposto fanatismo ontogénico, que a 

tornaria incapaz de desenvolver uma cultura aberta3.  

Esta perspectiva, de correntes que se cruzam, permitiria uma ligação mais 

estreita entre a sociedade ilustrada portuguesa e a alemã, através de uma leitura atenta a 

diferentes lógicas diacrónicas que se dão nesta época, pois ainda que essa sociedade 

partilhe padrões de sociabilidade similares, no respeita às ideias em apreço, um 

iluminismo moderado poderá recolher elementos de correntes mais radicais. No caso da 

relação Alemanha-Portugal a filosofia leibniziana (ela própria com ligações à filosofia 

mais radical de Espinosa) por exemplo, com os seus princípios espirituais assentes 

numa monadologia que remete para uma harmonia pré-estabelecida que guia o mundo 

natural4, seria um contrapeso às teses dos materialistas franceses e ingleses que punham 

cada vez mais em causa determinadas concepcões de deus, estando por isso em 

confronto directo com os dogmas do catolicismo ibérico. 

Deverão também ser tomadas em conta as diferenças substanciais que separam o 

iluminismo alemão do português, quanto aos conteúdos, à extensão e sobretudo quanto 

a uma distinção qualitativa dos temas discutidos. O objectivo não é pôr Portugal a par 

com a Europa, mas antes perceber como Portugal se insere nessas dinâmicas europeias, 

sem procurar esconder as suas debilidades, pois de facto os desenvolvimentos no campo 
                                                                 
2 Veja‐se acerca da multiplicidade de conceituais em confronto Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft: 
zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 9. Aufl., Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2015, pp.98–100. 
3 Veja‐se a este respeito por exemplo Julián Juderías, La leyenda negra: estudios acerca del concepto de 
España en el extranjero, 16. ed., Madrid, Editora Nacional, 1974. 
4  Gottfried  Wilhelm  Leibniz;  Ulrich  Johannes  Schneider,  Monadologie  und  andere  metaphysische 
Schriften: französisch ‐ deutsch, 2.,  Aufl., Hamburg, Meiner, 2014, p.134. 
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da ciência, as leituras da realidade ou as concepções que do mundo se têm e as 

apreciações destes homens quanto ao que era necessário reformar (e de que maneira), 

vão estar bastante aquém, no que se refere a uma mudança mais profunda, das de outros 

espaços e culturas. Por isso se coloca Portugal em contexto europeu, para que uma 

possível relação com a Alemanha possa dar os seus frutos numa perspectiva comparada, 

tomando em conta as dinâmicas internas diferenciadoras, atenta no entanto a um 

contexto mais abrangente. Quanto a isso penso que um bom começo será partir dos 

temas que surgem na época das luzes e que quase de uma forma transversal são comuns 

aos diferentes espaços europeus. 

Um desses temas é o da educação, na europa encontramos por entre estes 

intelectuais o problema de educar a sociedade a partir do que existe, o de formar 

cidadãos para o futuro a partir dos que presentemente temos, Frederico II da Prussia 

escreve neste particular que gosta de considerar que “esta juventude que se eleva sobre 

os nossos olhos, é a geração do futuro que está confiada à inspecção da raça presente, 

é um novo género humano que se encaminha para substituir aquele que existe”5. É 

sobre este mote que as reformas da educação se vão dar, procurando educar a juventude, 

mas com outros educadores e outros métodos de educação. Os mais destacados 

representantes portugueses desta temática, que assentou porto por quase toda a europa, 

vão ser Luis António Verney assim como Ribeiro Sanches. O primeiro avança para uma 

crítica na forma de estruturação do ensino, que carecia de uma método claro e que 

tivesse por base a razão que a cada homem assiste. Enquanto o segundo nas suas Cartas 

sobre a Educação da Mocidade, pretende elucidar a importância da educação para a 

governação de um reino, considerando que o estado, o poder temporal, ao transferir para 

os eclesiásticos (que deveriam ocupar-se somente das questões espirituais) a função da 

educação civil da prole, estaria a esvaziar as suas próprias responsabilidades. 

Nesta temática que como vimos vai ter for expressão em Portugal, ficam desde 

logo subjacentes todos os escritos acerca da Bildung na Alemanha que teve na literatura 

e no classicismo filosófico alemão o seu maior desenvolvimento. Desde dos 

Bildungsroman aos diversos escritos sobre pedagogia, de Goethe a Kant, é talvez dos 

temas que maior importância vão ter no Aufklärung alemão. Encontramos está 

                                                                 
5 "J’aime à considérer cette jeunesse qui s’éleve sous nos yeux; c’est la génération future qui est confiée à 
l’inspection de la race présente, c’est un nouveau genre‐humain qui s’achémine pour remplacer celui qui 
éxiste"  Friedrich II von Preußen, Lettre sur l’Education, Berlin, Chez Chretien Frederic Voss, 1770, p.4. 
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preocupação já em Leibniz e nos primeiros Aufgeklärtern pelo que não é displicente 

essa ligação pelo menos a Verney que teve contacto com a filosofia daquele6. Decerto a 

via francesa através de Rousseau, Holbach ou Diderot deixou as suas marcas nas 

reflexões acerca da educação entre os iluministas, mas no caso Português diria que é 

mais a Itália, pela sua tradição católica, que desempenhará um papel modelador nas 

reformas educacionais. Procurarei contudo neste apresentação ter como referencial a 

Alemanha e os pensamentos acerca da educação que ai se desenvolvem. 

Um outro aspecto que teve grande divulgação no pensamento das luzes foi a 

temática religiosa, desde a tolerância em questões de fê à maneira de um Lessing, até às 

investidas contra a religião mais radicais por parte de alguns círculos franceses. Em 

Portugal este debate vai girar sobretudo em torno da companhia de jesus, culminando 

com a sua expulsão sobre a alçada do governo de Marques de Pombal7. Essas 

discussões podem no então expandir-se a uma contestação aos crimes de fé e 

particularmente à inquisição, além do acima mencionado Ribeiro Sanches, encontramos 

elementos para essa crítica também no testamento político de D. Luís da Cunha, que nos 

aproxima aos temas da tolerância religiosa então em voga na Alemanha8. Este debate 

religioso tem no entanto as suas limitações em Portugal, pois estes escritos não vão na 

sua maioria além de uma crítica que assenta na separação dos interesses do estado e da 

igreja, sem questionar os dogmas fé, propõe sobretudo uma aceitação do outro com base 

na civilidade e não na fé que se professa, sem avançar muito na superação de prejuízos 

de ordem religiosa, ainda que se critique a noção de cristão-novo no caso de Luís da 

Cunha. Por entre essas críticas à inquisição encontramos as de um católico convertido 

protestante, falo de Francisco Xavier de Oliveira, diplomata português que se irá revelar 

um acérrimo crítico do santo ofício. As doutrinas que este defende deixam antever essa 

aproximação ao mundo germânico, sendo por isso as divisões internas do cristianismo 

um interessante ponto para a reflexão sobre esta temática, no encalço de pontos de 

ligação ao mundo germânico. 

                                                                 
6 Veja‐se para o percurso de intelectual de Verney, António Alberto de Andrade, Verney e a Cultura do 
seu Tempo, Universidade de Coimbra., Coimbra, 1965. 
7 Veja‐se no então sobre as posições contrapostas do  iluminismo de Pombal em relação ao de outros 
espaços  o  estudo de  Kenneth Maxwell, Pombal,  paradox  of  the  Enlightenment,  Cambridge  [England], 
Cambridge University Press, 1995. 
8 Veja‐se a terceira parte da obra de Luís da Cunha, Testamento político ou Carta de conselhos ao Senhor 
D. José sendo Príncipe, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 2013. 
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Por fim diria que uma outra área que desempenhou um papel fundamental no 

Iluminismo foi a ciência. Na procura de melhor entender natureza e os seus processos, 

são criadas disciplinas como a física experimental, o que permitiu a formação de uma 

outra concepção sobre o lugar do homem no mundo e a sua capacidade intervenção 

nele. Em Portugal alguns desses homens de ciência como o já referido Ribeiro Sanches, 

aos quais se podem juntar Anastácio da Cunha, Jacob de Castro Sarmento, Avelar 

Brotero e João Jacinto de Magalhães, tiveram dificuldades no estabelecimento da 

actividade científica em Portugal como podemos ver pelo percurso dos dois primeiros. 

Ribeiro Sanches é de entre essas figuras uma das mais interessantes para um estudo da 

dimensão europeia deste movimento, sendo a sua passagem pela corte de Frederico II 

um importante marco desse percurso. Este monarca é há data tido como um dos 

principais apoiantes dos ideais do iluminismo, sendo a Prussia e especificamente Berlin, 

visto como um santuário para todo o tipo de livre-pensamento. A exemplo disso temos 

La Mettrie, que pôde prosseguir ai os seus trabalhos, apesar da sua doutrina materialista 

e ateísta.  

No marco de uma certa perseguição de que os homens ligados à ciência foram 

alvo em Portugal, assim como também através das ligações a redes de intelectuais 

europeus, os contactos com os cientistas pertencentes ao mundo germânico que tomam 

parte na Aufklärung vai ser quase uma necessidade. Este é um facto que pode ser 

provado pelas viagens que estes homens fizeram por várias cidades da europa. Nesta 

comunicação falarei de alguns desses exemplos. 

Este resumo alargado pretende portanto elucidar os pontos que irei abordar nesta 

comunicação, sendo que numa parte introductória será feito o tratamento do conceito de 

iluminismo e das expressões que este teve no espaço europeu, assim como os problemas 

em causa. No intuito de melhor compreender as relações entre a Alemanha e Portugal 

procurar-se-á abordar o iluminismo de forma temática, ao qual resumidamente 

escolhemos três temas suscetíveis de melhor aprofundar este tópico. O primeiro deles é 

a educação, com as suas ligações tentaculares à filosofia e à política, depois temos a 

religião que no espaço português tal como na europa estará às avessas com a 

modernidade, sendo que por fim uma passagem pelo domínio da ciência intentará uma 

aproximação entre as práticas cientificas de então. 
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