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As nações todas são mistérios. 
Cada uma é todo o mundo a sós. 

FERNANDO PESSOA, Mensagem. 
 

 

I 

Hoje, na nova era da globalização, mais se sente a necessidade de ter um ponto de 

referência. O equilíbrio, a harmonia requerem-no. Tal como o bailarino, que ao dar uma 

volta sobre si mesmo, tem como centro de referência um ponto fixo, igualmente o 

indivíduo precisa de reconhecer-se num sítio determinado. Isto é, todo o ser humano 

necessita de um chão, de um local, que lhe sirva de orientação. O universal requer o 

local, pois como refere Miguel Torga «o universal é o local sem paredes»1. Ou como 

enuncia Onésimo Teotónio de Almeida, no decorrer da história pessoal dá-se a 

metamorfose para o universal, sem perder de vista o seu chão: «Ao longo da vida, a 

nossa identidade vai-se alargando (deve alargar-se) para o universal. Mas todo o 

universal tem o seu chão. O meu, por exemplo, chama-se Açores e por ele me habituei a 

sentir sempre de modo especial, ainda que não entenda completamente porquê. Pascal 

                                                           
1 Miguel Torga, Diário XVI, Coimbra, 1993, p. 88. 
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diria: razões do coração que a inteligência não entende. E eis aí, em resumo, não a 

chave mas o mistério da identidade.»2  

Nos estudos de identidade nacional passa-se algo semelhante. Primeiro, é 

necessário ter a perceção de que se pertence a uma coletividade humana concreta. 

Depois, é preciso averiguar o conjunto de elementos que tornam aquela identidade 

diferente de uma qualquer outra identidade autónoma. É neste ponto que se torna 

importante escolher os elementos em que nos podemos apoiar na busca da identidade de 

um povo. 

O professor e ensaísta António José Saraiva parte da «hipótese de que uma cultura 

nacional tem uma certa identidade e uma certa permanência no tempo, qualquer que seja 

a razão disso.»3 Para a caraterização de determinada identidade nacional ele indica uma 

série de “índices”, tais como: factos persistentes ao longo da história; a língua; certas 

instituições e tendências sociais; observações de estrangeiros; documentos de contrastes 

de costumes e mentalidades; a literatura e as artes (onde se exprimem sonhos e 

tendências subjetivas)4. Depois de estudar esses “índices” relativamente à cultura 

portuguesa, António José Saraiva conclui: «Poderíamos dizer que Portugal, 

culturalmente, é um país monolítico no sentido de que não se podem separar nele blocos 

de composição diferente, embora os grãos sejam muito diferentes.»5 

                                                           
2 Onésimo Teotónio Almeida, «Em busca da clarificação do conceito de identidade cultural. O caso 

açoriano como cobaia», em A Autonomia no Plano Sociocultural. Atas do Congresso do I Centenário da 

Autonomia dos Açores, vol. 2, Jornal de Cultura, Ponta Delgada, 1995, p. 89. 

3 António José Saraiva, A Cultura em Portugal. Teoria e História, Livro I, Bertrand, Amadora, 1982, p. 81. 

4 Cf. Id., Ib., p. 82. 

5  Id., Ib., p. 84. 
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Já o sociólogo Anthony D. Smith tece vários considerandos sobre a unidade que 

designamos como “nação” e da influência poderosa que o Ocidente exerceu na 

imposição da forma como é concebida6. E a partir do Ocidente espalhou-se e impôs-se 

por outras zonas, muitas vezes com normas de cariz diverso. 

A tónica ocidental dessa unidade centra-se no espaço, no território, que deve ser 

compacto e bem definido. Situação que não se passa, por exemplo, em vários territórios 

africanos, apesar da colonização europeia, onde há várias culturas tribais cuja 

delimitação não condiz com o território-nação. Isto é, a mesma tribo é comum a mais de 

uma nação. De qualquer forma, o território constitui um elemento fundamental da 

identidade nacional. 

Seguidamente, Anthony Smith aponta mais alguns aspetos, tidos por 

fundamentais, da identidade nacional. A ideia de pátria é um deles. Representando uma 

comunidade de leis e instituições com o mesmo projeto político, a pátria congrega os 

elementos de caráter afetivo, dando expressão a sentimentos de índole comunitária7. 

Para além do sentido de comunidade legal, política e afetiva, Anthony Smith aponta 

também na identidade nacional uma consciência de igualdade legal, consubstanciada 

nos direitos e deveres civis, políticos e socioeconómicos. Mas os tempos mudaram. É 

verdade que a nível da identidade nacional ocidental havia uma série de elementos 

composta por recordações históricas, mitos, símbolos e tradições, que concorriam para 

um espírito comunitário cultural unido, quase homogéneo, traduzido no conceito de 

                                                           
6 Cf. Anthony D. Smith, Identidade Nacional, Gradiva, Lisboa, 1997, pp. 22 e ss. Sobre este tema, ver 
também E. J. Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo desde 1780 , 2ª ed., Grijalbo Mondadori, Barcelona, 
1995. 

7 Jorge Miranda entende que, embora haja uma tendência para fazer coincidir os conceitos de pátria e 

de nação, para ele, esta «corresponde a um conceito cultural, onde ressaltam elementos intelectuais, 

[enquanto] a pátria assenta toda em elementos de afetividade.» - Jorge Miranda, «Pátria», em 

Enciclopédia Verbo. Edição Século XXI, Vol. 14, Verbo, Lisboa/São Paulo, 2002, cl. 370. 
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javascript:open_window(%22http://aleph.sdum.uminho.pt:80/F/NB7MGT77PJCF6J76GXLN2X8X5MJC1TIMDIDSSR9KN1XS7TBK7J-19213?func=service&doc_number=000117854&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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nação. Estas caraterísticas vincaram-se mais fortemente nos modelos não ocidentais, 

onde o espírito de nação subsistia perenemente, quer o indivíduo estivesse na sua 

comunidade, quer vivesse fora dela. Olhando para os tempos presentes, e perspetivando 

as culturas sob o binómio Ocidente-Oriente, vemos que o espírito de identidade 

nacional (tal como o acabámos de descrever) tende para a subsistência a nível oriental e 

vislumbra-se alguma fragmentação a nível ocidental. De qualquer modo, segundo os 

estudos de A. Smith8, a identidade nacional, de cariz «fundamentalmente 

multidimensional», é constituída pelos seguintes elementos fundamentais: 1. Um 

território histórico ou terra de origem; 2. Mitos e memórias históricas comuns; 3. Uma 

cultura de massas pública comum; 4. Direitos e deveres legais comuns a todos os 

membros; 5. Uma economia comum, com mobilidade territorial para os membros. 

II 

Se para a cultura, entendida em sentido lato, se pode apontar um conjunto de 

funções, o mesmo se poderá fazer em relação à identidade nacional. Quanto à cultura, 

dentre as suas funções, o professor e sociólogo americano J. Fichter9 aponta como 

principal a unificação através da comunicação e da oferta de um projeto de vida. Aduz 

algumas outras como: distinguir uma sociedade da outra e caraterizar um povo de modo 

mais profundo do que qualquer outra dimensão como a cor da pela ou o sistema 

político; reunir, conter e interpretar os valores de uma sociedade; fornecer as bases mais 

importantes da solidariedade; sistematizar o comportamento. Por fim, J. Fichter anota 

que a cultura é o fator preponderante da formação da personalidade social.  

                                                           
8 Cf. Anthony D. Smith, Op. Cit., p. 28. 

9 Cf. Joseph H. Fichter, Sociología, 13ª ed revista, Herder, Barcelona, 1980, pp. 275-276. 
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Relativamente à identidade nacional, o já referido sociólogo A. Smith10 apresenta 

funções de dois tipos: externas e internas. As primeiras têm predominantemente a ver 

com o território, a economia e a política. As segundas têm um caráter mais íntimo para 

cada elemento da comunidade. No seu todo, a identidade nacional dá ao indivíduo um 

sentido de pertença, que funciona como uma espécie de espelho integrador a nível 

pessoal e como antídoto à fragmentação, à atomização a nível da sociedade. O meio 

mais eficaz para propagar tal desiderato é através do sistema de ensino, pelo qual os 

regimes – tanto democráticos como autocráticos – inculcam determinados valores, 

procurando criar um elo entre todos os elementos da sociedade, cimentado por uma 

espécie de culto nacional. Em síntese, A. Smith11 conclui que «um sentimento de 

identidade nacional é um poderoso meio para definir e posicionar pessoas individuais 

no mundo, através do prisma da personalidade coletiva e da sua cultura distinta.» 

Portanto, as funções da cultura e as funções da identidade nacional são convergentes no 

sentido de ajudarem cada indivíduo a posicionar-se e a integrar-se no todo da sociedade. 

Esta é a visão geral sobre o tema em questão, pois quando se faz convergir a atenção 

para uma dimensão mais particular, colocam-se problemas sérios, sobretudo os das 

minorias étnicas e religiosas. Ou seja, a questão essencial centra-se na tentativa de 

construir uma sociedade harmónica em que se consiga alcançar uma certa unidade e 

igualdade identitárias, onde haja lugar ao direito à diferença. 

III 

                                                           
10 Cf. Anthony D. Smith, Op. Cit., pp. 30-33. 

11 Cf. Id., Ib., p. 31. 
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Se o problema da diversidade já se colocava ao nível das minorias, hoje, com a 

globalização em rápido avanço, esta problemática ganha uma acuidade especial. Com a 

criação e expansão da sociedade multicultural, marcada pela heterogeneidade, já não 

são só as minorias propriamente ditas, que é preciso proteger, mas igualmente as 

maiorias, que também sentem ameaçada a sua identidade no todo global. O emergente 

pluralismo toma o lugar das sociedades homogéneas. 

Alain Touraine, reputado sociólogo francês, que foi dos primeiros autores a 

prestar atenção afincada ao processo de globalização, ao refletir sobre a sociedade 

multicultural, refere-se ao «encontro de culturas» e à «recomposição do mundo» como 

algo diverso da construção de uma nova torre de Babel12. Para o pensador francês, o 

encontro de culturas deve caraterizar-se pela «[…] existência de conjuntos culturais 

fortemente constituídos cuja identidade, especificidade e lógica interna devem ser 

reconhecidas, mas que não são totalmente estranhos uns aos outros ao mesmo tempo 

que são diferentes uns dos outros.»13 

Igualmente o filósofo francês Gilles Lipovetsky tem feito convergir a sua reflexão 

sobre este novo processo planetário, sobretudo nas suas obras A Cultura-Mundo. 

Resposta a uma sociedade desorientada (2008) e O Ocidente Mundializado. 

Controvérsia sobre a cultura planetária (2010). Utilizador recorrente da expressão 

“cultura-mundo”, ele esclarece estar a referir-se ao tempo presente, ou seja, à «época da 

expressão assombrosa do universo da comunicação, da informação e da 

                                                           
12 Cf. Alain Touraine, Iguais e Diferentes Poderemos Viver Juntos?, Piaget, Lisboa, 1998, pp. 213-264. 

13 Id., Ib., p. 232. 
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mediatização.»14 Mas tal não significa, segundo ele, que estejamos no limiar de uma 

cultura mundial una, nem unificada. Pelo contrário, a uniformização globalitária e a 

fragmentação cultural caminham a par, multiplicando-se «não só as hibridações do 

global e do local, mas também a diversidade dos valores, a “guerra dos deuses”, as 

reivindicações particularistas.»15 Perante este decurso sistemático, Lipovetsky mostra-se 

otimista quanto à cultura-mundo, vendo nascer um mundo novo, em que o género 

humano global cada vez tem mais desenvolvimento económico, liberdade de 

informação e de religião16. Apesar disso, reconhece que a tão desejada harmonia, 

prosperidade e paz, após o fim do bloco comunista, não chegou. Daí que veja o tempo 

presente como a «época hipermoderna da Grande Desorientação», onde vislumbra 

possíveis conflitos tribais, limpezas étnicas, ressurgimentos nacionalistas e – o que mais 

nos interessa relevar aqui – fanatismos identitários17. 

Igualmente Alvin Toffler, o escritor dos tempos do devir e do porvir, realça a 

identidade cultural como uma das questões proeminentes da revolução da riqueza na 

presente Vaga: «Mas a revolução da riqueza da Terceira Vaga é, cada vez mais, baseada 

no conhecimento – e põe a economia no seu lugar enquanto simples parte de um sistema 

                                                           
14 Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, A Cultura-Mundo. Resposta a uma sociedade desorientada, Edições 

70, Lisboa, 2010, p. 14. 

15 Id., Ib., p. 23. 

16 Cf. Gilles Lipovetsky e Hervé Juvin, O Ocidente Mundializado. Controvérsia sobre a cultura planetária, 

Edições 70, Lisboa, 2011, pp. 225-226. 

17 Cf. Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, A Cultura-Mundo, Op. cit., pp. 25-28. É no âmbito desta Grande 

Desorientação que Lipovetsky, eventualmente, explica o regresso da filosofia e do religioso. 

Veja-se neste âmbito, o contributo de Vamireh Chacon, professor emérito da Universidade de Brasília, 

no seu estudo Globalização e Estudos Transnacionais. Relações Internacionais no Século XXI, Editora 

SENAC, São Paulo, 2002. 
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maior, trazendo para o bem e para o mal, questões como a identidade cultural, a religião 

e a moral, de novo, para o centro da discussão.»18 

O processo de contacto cultural ao longo da história – com proeminência para os 

casos português e espanhol –, de uma maneira geral, foi marcado pela atitude 

etnocêntrica. Mas essa forma de relacionamento veio esboroando-se nas últimas 

décadas, dando lugar a um novo tipo de identidades, como sintetiza o filósofo espanhol 

Daniel Innerarity: «Esta problematização do “nós” e do “eles”, o esgotamento do 

esquema que pensava estas categorias como uma contraposição clara e absoluta, é o que 

vem possibilitar um tipo de identidades abertas, flexíveis, e porosas, e até uma 

identidade múltipla que se articule segundo diversos planos de referência.»19 Ainda 

segundo o mesmo pensador, assistimos a uma nova heterogeneidade, que tem implícita 

a flexibilização das identidades nacionais. A distinção entre o “nós” e o “eles” perde a 

sua rigidez. Perante esta nova realidade, uma nova competência se exige, que o nosso 

autor denomina de «competência intercultural»20, que só será possível de exercer se 

houver a passagem da visão etnocêntrica para a atitude etnológica, traduzida na 

«pedagogia do encontro»: «A questão que esta realidade nos apresenta é se dispomos de 

uma pedagogia do encontro, do intercâmbio e da tradução que responda a esta nova 

heterogeneidade e não dissolva a pluralidade das culturas numa justaposição exótica de 

mundos fechados e incomunicáveis.»21 

                                                           
18 Alvin e Heidi Toffler, A Revolução da Riqueza. Como será criada e como alterará as nossas vidas, 3ª ed. 

Reimpressa, Atual Editora, Lisboa, 2011, p. 420. 

19 Daniel Innerarity, O Novo Espaço Público, Teorema, Lisboa, 2010, p. 165. 

20 Cf. Id., Ib., pp. 174 e ss. 

21 Id., Ib., p. 166. 
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A «pedagogia do encontro» só terá resultados se houver conhecimento, quer da 

própria identidade cultural, quer da identidade cultural do outro. Em cada cultura há um 

valor próprio das diferenças, que deverá ser protegido contra a uniformização. 

Pensamos que é neste espírito que devemos projetar a luz do presente para o passado, 

neste caso sobre a quase centenária obra de Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português 

(1915), para apreendermos todo o seu significado. É seguindo este enfoque retrospetivo, 

conforme nos ensina Sampaio Bruno, que se explicará a complexidade histórica. O 

filósofo portuense defendia, de forma pioneira, que o presente é que é a chave da 

interpretação do passado – e não o contrário –, teoria que virá a estar no pensamento e 

na prática da historiografia posterior, em autores como Henri Pirenne, Marc Bloch e 

Lucien Febvre22. 

IV 

Teixeira de Pascoaes estava preocupado com Portugal, procurando contribuir para 

o seu “renascimento”, como indica o próprio nome do movimento cultural da 

Renascença Portuguesa, no qual ativamente agia como figura proeminente. Na senda, 

agora trilhada sobretudo por Eduardo Lourenço, o autor amarantino via a necessidade 

de uma raiz e de um enraizamento, que ajudassem a decifrar o norte por entre algum 

                                                           
22 Cf. Joel Serrão, Sampaio Bruno. O Homem e o Pensamento, 2ª ed. Refundida, Livros Horizonte, Lisboa, 

1986, p. 121. A filosofia da história tem presença assídua no pensamento de Sampaio Bruno, tema que 

espelha em várias das suas obras. No que a este tema específico diz respeito, ele é perentório: «A 

história não deve ser estudada sob a esperança antiga de que o passado nos forneça o segredo do 

futuro […]. Isto é: pelo conhecimento do presente é que nós chegaremos a explicar o passado […]», em 

A Voz Pública, Porto, 8 de Março de 1900. A que acrescentará, mais tarde: «não se pode escrever uma 

página, uma linha que seja desse volume inescrevível da História do futuro. Eu posso prever em 

astronomia mas não posso prever em política.» - em Portugal e a Guerra das Nações, Livraria Chardron, 

Porto, 1906, p. 488. 
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nevoeiro, mais ou menos intenso, em que as pessoas e os povos sempre estão 

envolvidos. É neste horizonte que teria surgido a sua obra Arte de Ser Português. 

Aliás, tal como esse livro, também António Sardinha publicara no mesmo ano de 

1915, o ensaio académico O Valor da Raça. No entanto, como acentua com 

clarividência Miguel Real23, existe uma «abissal diferença cultural» entre as duas obras, 

sendo a de Pascoaes conotada com um «nacionalismo crítico» enquanto a de Sardinha 

tem como horizonte um «nacionalismo messiânico»24.  

Não olvidamos o diagnóstico informado, sobre a identidade nacional, de um dos 

nossos pensadores mais incisivos das últimas décadas, Eduardo Lourenço, quando faz a 

leitura de que «Portugal tem uma hiperidentidade porque tem um défice de identidade 

real. Como tem um défice de identidade compensa-a no plano imaginário.»25 Não têm, 

de facto, faltado estudos e reflexões sobre a cultura portuguesa, mormente sobre a 

identidade nacional. A título ilustrativo, veja-se a pertinente lista elaborada por António 

dos Santos Pereira que, no período das últimas duas décadas, entre 1990 e 2009, dá 

conta de mais de uma centena de textos de identidade portuguesa publicados entre nós26. 

                                                           
23 Cf. Miguel Real, O Pensamento Português Contemporâneo, 1890-2010. O Labirinto da Razão e a Fome 

de Deus, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 2011, pp. 168 e ss. 

24 A propósito da clara distância de pensamento daquelas duas obras, diz ainda Miguel Real: «Teixeira 

de Pascoaes faz centrar a sua proposta política de organização do Estado sobre um sentimento coletivo 

lírico e amoroso, constitutivo da “raça portuguesa” – a saudade -, e António Sardinha faz centrar a 

“portugalidade”, constitutiva e ontologicamente, na pré-história do “homem de Muge”, descendente de 

uma alegada civilização “Atlante” […]. António Sardinha elabora uma complicadíssima genealogia do 

homem português, cruzando mitologia, poesia, legenda, história e dados da antropologia […]» - Id., Ib., 

p. 168. 

25 Intervenção de Eduardo Lourenço no Encontro Existe uma Cultura Portuguesa? Mesa-redonda 

realizada na Casa das Artes (SEC, Porto), em 27 de Abril de 1992, Org. de Augusto Santos Silva e Vítor 

Oliveira Jorge, Afrontamento, Porto, 1993, p. 38.  

26 Cf. António dos Santos Pereira, «Decadentismo Nacional e Identidade Portuguesa: de Adolfo Coelho a 

Eduardo Lourenço e outros», em André Barata, António Santos Pereira e José Ricardo Carvalheiro 
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Com aquele pano de fundo, apontado por Eduardo Lourenço, de que à falta de 

identidade real abunda identidade no plano imaginário – como igualmente no plano 

discursivo -, vejamos as circunstâncias e o significado do mencionado texto de Teixeira 

de Pascoaes27. 

Aquela obra foi escrita em 1915, num tempo em que a experiência republicana já 

vacilava e à Renascença Portuguesa ainda restavam algumas energias, para «dar 

conteúdo renovador e fecundo à revolução portuguesa» (Jaime Cortesão). A 

colaboração de Teixeira de Pascoaes n’ A Águia já evidenciara o rumo do seu 

pensamento por um nacionalismo saudosista, que vemos também presente na orientação 

da referida obra, onde o autor nos informa que a mesma surgiu no seguimento das ideias 

difundidas em conferências e em artigos publicados no mencionado órgão da 

Renascença Portuguesa. 

Certamente que Teixeira de Pascoaes estava preocupado com o rumo de 

desgoverno e de perda de coesão da vida portuguesa. Mesmo o espírito informador da 

inicial experiência republicana, enraizado na doutrina positivista, não seria do agrado do 

nosso poeta-filósofo, dado o seu cariz universalizante, logo desagregador da identidade 

nacional. Assim, em 15 dias, como confessa, elabora uma espécie de manual identitário, 

                                                                                                                                                                          
(Organizadores), Representações da Portugalidade, Caminho, Lisboa, 2011, pp. 34-38. Também já Rui 

Aragão deixara uma tentativa de síntese, quer de portugueses, quer de estrangeiros, no âmbito da 

psicologia e identidade nacionais: Rui Aragão, Portugal, o desafio nacionalista: psicologia e identidade 

nacionais, Teorema, Lisboa, 1985. 

27 António José Saraiva não tinha a Arte de Ser Português entre as grandes obras sobre Portugal. Deixou 

escrito ele que «Os três grandes livros sobre Portugal são Os Lusíadas de Luís de Camões, a História de 

Portugal de Oliveira Martins e Mensagem de Fernando Pessoa.» - A Tertúlia Ocidental. Estudos sobre 

Antero de Quental, Oliveira Martins, Eça de Queiroz e outros, Gradiva, Lisboa, 1990, p. 102. 
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cujo grande alcance era o de «Instruir, educar e criar portugueses»28, que serviria de 

remate à instrução dos jovens antes de saírem do curso geral dos Liceus. Isto é, aos 

jovens portugueses seria fornecida uma espécie de carta identitária portuguesa, para 

alimentar, não a razão, mas o sentimento, pois a abrir o primeiro capítulo enuncia que 

«Ser português é também uma arte, e uma arte de grande alcance nacional». E dado o 

caráter em causa, logo esclarece no Prefácio o conteúdo e o alcance do seu livro: 

«Este livro, não pelo seu valor literário, mas pelas verdades que encerra, 

deveria ser lido, estudado e comentado nos cursos de Literatura e História 

Pátria, sendo certo que poderia mesmo constituir um curso independente e o 

último dos Liceus, pois a sua matéria abrange, numa síntese superior, as 

matérias tratadas em quase todos os cursos liceais: Língua Portuguesa, 

História Portuguesa, Literatura e Arte portuguesas, noções de Higiene, e, 

pelo estudo da Paisagem, noções de Geologia, Zoologia e Botânica; noções 

jurídicas, políticas, religiosas, de caráter filosófico, etc.»29 

 

Embebendo os jovens portugueses naqueles elementos, que compõem o espírito 

dessa arte de ser português, este texto cumpriria o seu objetivo primordial de, na 

expressão de Mário Garcia30, acima de tudo, «aportuguesar Portugal», mas também «dar 

uma alma à República, de despertar o Povo ao contacto com a sua história espiritual, 

para a vida mais profunda da sua identidade.» Ou seja, tomando a mensagem do próprio 

Pascoaes: «Em duas palavras: colocar a nossa Pátria ressurgida em frente do seu 

Destino.»31 

                                                           
28 Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, Edições Roger Delraux, Lisboa, 1978, p. 12. Anote-se no 

itálico do autor na palavra “criar”. A partir daqui, referiremos esta obra com a sigla ASP. 

29 ASP, pp. 11-12. 

30 Mário Garcia, «A Arte de Ser Português de Teixeira de Pascoaes», em Brotéria, Lisboa, vol. 119, 

agosto/setembro (1984), p. 167. 

31 ASP, p. 18. 
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Tendo a sua obra como ímpar nesta índole («Ignoro qualquer livro escrito no 

género deste», assim abre o Prefácio), ao longo dela carateriza a «alma pátria», 

nomeadamente a sua composição, a sua origem, o seu caráter, as suas qualidades e os 

seus defeitos. Tudo é unido pelo mesma cola, o «sentimento saudoso» (que é a 

verdadeira «alma» da pátria), que faz convergir os vários grãos dispersos, conferindo-

lhes uma personalidade, a personalidade do Povo português. No último capítulo, que 

serve de remate, Pascoaes é particularmente esclarecedor sobre a sua perspetiva acerca 

do âmago da identidade nacional: 

«Do sentimento saudoso deriva o nosso Idealismo. Ele considera a vida 

do Espírito como sendo a libertação da Matéria. A Matéria existe, o Espírito 

vive, porque viver é ser consciente; ou antes, o Espírito existe na Matéria e a 

Matéria vive no Espírito. Espírito e Matéria são as duas faces do Enigma; a 

natureza inicial, diabólica, e a natureza divina e final. Transmutar o 

demoníaco em divino, eis o nosso ideal que consiste, no campo patriótico, 

em elevar o criador animal e individual a criatura espiritual: Família, Pátria; 

em encontrar a harmonia entre as duas formas da Realidade, Esperança e 

Lembrança, no campo filosófico; Paganismo e Cristianismo, no campo 

religioso; e no campo social-histórico, o nosso idealismo consiste em 

encontrar a harmonia entre a Tradição e a Revolução, a Herança e a 

Personalidade.»32 

Portanto, elaborando um texto de identidade nacional portuguesa, Pascoaes aduz, 

como já foi referido acima, que o fito primordial do seu livro é o de dar um contributo 

decisivo para «colocar a nossa Pátria ressurgida em frente do seu Destino», realçando 

que «As Descobertas foram o início da sua obra.»33 A partir daí, esclarece a sua 

intencionalidade numa tripla dimensão: atendendo ao nosso passado, devemos colocar 

a Pátria perante a sua história real; no presente, pela herança e pela via da tradição, 

viveremos uma Pátria ressurgida; em horizonte de futuro, é necessário criar um projeto 

ideal iluminado pelo seu Destino. Em síntese, a identidade especificamente portuguesa 

                                                           
32 ASP, pp. 141-144. 

33 Id., p. 18. 
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passaria pelo binómio Lembrança-Desejo, elementos inseparáveis do «sentimento 

saudoso». 

 

CONCLUSÃO 

1. Teixeira de Pascoaes entendia que a realização dos povos passava pela 

consciencialização da sua identidade, tentando, nesse sentido, contribuir com a sua obra 

Arte de Ser Português, para uma ação civilizadora nacional. 

2. O seu livro, cuja orientação viria a ser continuada pelo movimento da filosofia 

portuguesa, podendo parecer anacrónico, tem uma mensagem plena de atualidade. A 

não existência de uma visão prospetiva da Europa, assim como a perda de um 

sentimento de pertença por parte dos seus cidadãos, tornam ainda mais pertinentes os 

discursos deste género. 

3. Ainda que a globalização vá avançando, o “local” é uma necessidade para o 

nortear do ser humano. Cada indivíduo tem de ter um ponto de referência, pois como 

dizia Miguel Torga o universal não é mais do que o local sem muros. As vontades 

uniformizadoras não poderão levar à dissolução da pluralidade das culturas. 

4. Em relação ao “particularismo” nacional – enfatizado igualmente nos seus 

estudos «Era Lusíada» e «Espírito Lusitano» – Teixeira de Pascoaes virá a dar um passo 

em frente, sem rejeitar o passado34. O seu pensamento passará a privilegiar o coletivo, o 

                                                           
34 A informação de Miguel Real é reveladora da evolução do ideário do poeta-filósofo de Amarante: 

«Teixeira de Pascoaes desgostou-se da política nacional a partir de 1915-1917, retirando-se para Gatão, 

Amarante, para o seu solar de Pascoaes. Desgostoso, no seu diário filosófico, O Homem Universal, 

terminado em 1932, mas publicado em 1937, já não existem referências à “Era Lusíada” e ao “Espírito 

Lusitano” e à nova civilização que os portugueses pela segunda vez dariam ao mundo.» - O Pensamento 
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universal, numa palavra, o Homem, de que é expressão a notável obra O Homem 

Universal (1937)35. 
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