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Do particular ao Global:
e da ldade do Ouro

a emergência dos mitos de Prometeu
em dois textos de Leonardo Coimbra

e de Agostinho da Silva

Nberto Filipe Aroújo

Artur Monso

José Corlos Cosulo

Universidade do Minho

Resumo

A presente comunicação, tendo em conta a temátlca do 50 Congresso da Sociedade Portugucsa de

Glênclas da Educagáo (SPCE), procura repensÍr as referências culturais, a partir do contributo de
duas Ílguras emblemáticas da culture e do pensamento educacional português deste último século do
milénio. Com esse propósito, estuda o modo como o mlto de Prometeu emerge em O Problema da
Educaçiío Nacional de Leonardo CoimbraeBarca de AIua - Edrcação do Y Inpâio de Agostinho da
Silva. 0 primeiro propõe uma "educaçio nacional" que tenha em contâ o Universal (leia-se também
Globrl), o segundo fala da educaçío que os portugueses (leia:se também o Particular) podem ter, para
que possam construlr o Y Império" (leia-se tarnbém Global).

"Esse oEírito científico triunfa em toda a linbae a tmpülo aosignaros bastafi, as técrtica§,

onde ele se concentra, implícito e uiuaz, alma de todo o seu poder e efiaácia"
LeonardoCoimbra

"tenchnopa'atal@operatiüaw6cola, qutaluezsecbametambéme apenasBarcadAla4
que sernprepeflsei desde tiança serafi Üar@ enearTegado de transporlarpara poaos de

ocidettteamdarunascerdenle, dando aaoha aomundo, o leoartambàmparamientq ryte
às uaesfcabemàsesanras, -fo-laomaispertopossíaeldo Douro, qaea leuepor aíabaixo,
eembemaleue"

ÁgostinbodaSiba

No presente trabalho, os seus autores, de acordo com a temática do collgresso, apresentaráo uma
proposta de leitura mitanalítica de dois trúalhos: um de Leonardo Coimbra (O Problema da Educaçâo

Nacional - 1926) e outro de Agostiúo da Silva (Barca dAlva - Educaçío do Quinto Império - 1)88
[1971]). o pÍimeiro tc\to trata da educação universal e da educagão em Portugal, tratando o segundo da
educação do homem português para o Quinto lmpéÍio.

Para levar a cabo a referida leitura hermenêuüca explicaremos, no primeiro ponto, ainda que de forma
breve, o senüdo daMitanálise, apraentando, no segundo ponto, os resultados obtidos dessa mesma leitura.

.r,O particuhr e o global no virar do milénio: cruzar súeres em educaçáo. Edições Colibri / Sociedade Portuguesa de
da Educaçáo, 2002, pp. 529-537.
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escolar: "quefosse uffid cooperaliaa de alanças e de aduhos que pler?afitente tiaessem sido
crianças, (,,.) é uma casa aberta pa,a os tenlpos liwes de crianças e adultos que ta'ão à sua
disposição maiet'íaldecorrsalta e habaho, incluindone eunomaterlal,porqueme comprometo
a sófalar quando me pe,guntarefi alguma coisa- (.-) lagar em que crianças portuguesas são elas
próprias e, qudnto possíael,Jelizes, ou, pelo rflerros, efirpítz" (1988: 479 e 481);

- É uma casa aberta para acolher crianças e adultos onde todos se sintam felizes, estejarn em paz,
sejam mais inteligentes, mais criadoras e comunguem do espírito cooperativo que consiste na
partilha total dos bens, em que tudo seria, ossim, "sempre de todos, sempre de nenbum, e
irxkthrdo mais até no termo de nethum, conaencido cofio estou de que é fm último da
nahffeza, cotno talaez tiaesso o seu piincípio, o não ser de.alguém, mesmo que o alguém seja
todos, realkando por aí a sua liberdade em pedra, planta ou bicho, e serfm útthno do homem ião
ser dono de nada, mesmo em conjunto com outros, seguro de que nofim de tudo se é sempre
possaído por aquilo qae se.D.ossur" (1988: 4lt-47il;

- Â existência de uma- "Nação Portuguesa anstituída por todos os que falam ou deoiamfalar
português" (l9BB: 482) carece de uma educação que não seja um molde, de modo a que cada um
possa viver plenamente de acordo com os seus talentos; no frrndo "é dar a cada ctiança cofio a
cada adulto ama inteha e igual oportunidade de partida e deimr que rcuele cada wt os prcdicados

que tem, contribuindo para que mosbe à Naçdo o que pode ab a ser, no conjutto de todos eles"
(l9BB:48il;

- A ideia do Quinto lrnpério, dada a ecumenidade e unlversalismo de Portugal granjeados ao longo

«le séculos, sucederia na História ao hnpério da ldeia (Grécia), da Ordem (Roma), do Ámor
(Cristandade) e do Porler (Europa), e estava prerlestinatlo a mostrar 'o Esplendor Diaino de tm
homem que, até boje, tem sido, tão duramente, o bicbo mesquinho e ail de quefalou Catnões"
(lg8s: 4s4);

- O Quinto Império, qual hnagem arquetípica, e'stl"em embrido nos meninos de todo o mundo",
querendo o autor, por intermédio da sua cooperativa escolar, náo só torná-lo acto, como espalhá-

-lo, à semelhança, "do corpo inteiro que as naaegações" ducobrirarn no rosto peninsular, para

além do seu concelho (l)BB: 479), mediante o seguinte progÍama: "como base, susterlto e
liberdade, como meio, o mundo, comofim, um sonbo que se tome real" (L988: 484). Era, pois,

a continuação dà gesta portugucsa, pois se os portugueses tinham iá tlado novos mundos ao

mundo, agora tratava-se de drir "homens novos" ao mundo.

Uma leitura mitanalítica dos textos de Leonardo Coimbra e de Agostinho da Silva: Àten:

dendo à natureza dos textos analisados, estaÍnos agora em posiçío de aÍirmar que os seus indicâdores

ideologémicos apontam pâra as estruturas mitémicas dos mitos de kometeu edaldade do Ouro.Dç|e
rnorlo, podemos elencar os seguintes indicadores que, por razões metodológicas, seráo agrupados de

acordo com a sua pertença aos mitos âtrás referidos:

De acordo com as "estruturas antropológicas do imaginário" de Gilbert Durand, e com a suâ "clâs-

siftcação isotópica rlas imagens", porlemos catalogar os mitos caracterizantes dos textos analisados do

seguinte modo: o mito de Prometeu pertence ao Regime Diurno e aparece tlpiÍicado pelas "estruturâs

heróicas" (1984: Livre Premier e Annexe ll) , o mito da ldade do Ouro pertencem ao Regime Nocturno,

sendo o primeiro determinatlo pelas estrutura§ "sintétlcas" ou "dramáticas" e o segundo pelas "estrutu'

ras místicas" (1984. Livre Deuxiême e Annexe II).
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Conclusão

. Não podemos deixar de concluir que, do ponto de vista ideologémico, os textos cle Leonartlo Coimtrra
e de Agostinho da silv4 embora abondem a questão educaiiva a partir da mesma tradição, encaram-na

Âgortloho da §llra 
- 

Borco dfuo 
- Educíriio do

Qurnto rmpérto (t 9S8[t 97t)

Mlto da ldadc do Ourc

'O hmcfr qtq dc ser um
cspcdorlÍo é uD homcm, e sd cr{
um homcm completo com t

. copscidodet dentffirc, fihsóíkos"
Êsaaatcdr c téqrcor'

'c <onÍicmor ogoro lomqtc m
nflnítu copocldodc guê tem trqssí
otêllgênclo de @ÍrcL pqcotq c
úwrq,

'cduo é ctkivt c llbcrdods
«lodoros do culauía nKionol-
hmoaa'

A todo é mtwolmnu & xdo.
guc, peío quc rcl c rcJo, 6ró mrlao
nil

Qulnto lmpério: nrêmÊrc dê todos,
$mpÍc dc ncnfi.rm, c irisirthdo mols oté
w atmo dc rcnlw, cúweruido <ofro
estou de qrc é fim últlmo do noturcza.
<odo aolvez úvessc o seú prldctpio, o ado
w dc olguéa. mesm qE o o@ém s.io
todú. t.dllzoddo pú ol o suo liberdodc
em pcd.o, plontd ou bí<ho. a set ftm
úhlmo do hnrcm aáo tur íono dc nodo,
frcsfro afr coniudao com ou!Íosr seguao
de qrc no frm d. tudo sc é semprc
possúldo por oquilo quê Je postur-

'A cducoçôo scrd. pols, moiswhodo
poa o finw qrc pto o posddo ou
prcr.rtc'

cm gúc todo a «lanço seró mois
lntcÍÍgcrtc, mois qlodoru e mols

Quinio lmpéÍlo: olugar m que
qiânçú tEnuSuêsú sáo elü
próprld e, qmto posfuel, Íeltze.
ou, pelo mcm, m pa.

'ElemcoÍ! do yldo h.óla c
qlaúrq do rrdú ce.daac c
Píog6riro c nõo ddplB clnú@
dc rcpeaiçdo . @nwoção qrc não
é vldq Pols eao é roúrc fio&rm,
lutq étfotço og§tond, c
n Íilódo'

Qulnto lmpério: 'o gue é prêcilo
f@ú é h lúgôndo de pfrê, à
úcdi.lo quc o prcgr.§o (Cdíco se
dcqtuú. os quefuGl@es $!c fol
!rccbo põr Wo que o píóprto
rsqreadot do homefr oo hodam ndio
cegosse c motosc.

'o,ltudc ldco,d{lid moÍol c aéqko
qlo.h pab dlsnrcMf,crao do
ciltric'

Qulnto lmpérlo: destinrdo a
mom o 'Esplcador Dtyio de w
honem qrc. oté hoic, aem sido, tõo
duroaeneq o bLho tuesquidho c vil
th qw falu Cmôe{

"A TémEo não prcclnda do Gênch
úJ. É m flo Ítalr.o 4rc o
Qênclo peo.üo . dúloo o 6plÍib
dos mulüdõq (...). A hrdcpcndêncto
do léorco é rmposúcl c lr &s,
o oqctá,lo qw quelre p@wú o
l6tbo, Ea cfedrwmnac ,fir
orírt!. tsó dt E o Íéailco m
tmo mórcI do dlnnlm:
Filor{'/,o gcn&t« 

- 
q'êacir 

-frlBofn ciênalfuo 
- 

dtc-réGnlcí.
shn, o grúdc coàEodo do
Perffib cor.crto nodüili é o
do lrcbolho, mot t.lbolho
ci.ntlfrca. flrorófrco. ortlstlq e
tÉoko.

Quinto lmpérlo: tooo ôosq
sstento a filrendddq (pmo mliq o
mundo. como fim, um sonâo quc se
awe reof

Mlto da PÍm.têu Mlto da PEmetGu

Búco düto 
- 

Ehrcoçdo do eúinto
lmpédo
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:i" I o p^RTrcuLAf, E o cloa^L No vrRAR Do MILÉNro! cRUzAR sABERES EM EDUcAÇÃo

OqueéaMitanálise

Parece-nos, c0ntudo, oportuno referir que a mitrnálisese constituicom oumadémarchehermenêutica,
fundada por Gilbert Durand nos anos setent 

" 
para designar, do ponto de vista mi(e)todológico, o "último

refercncialdaampremsãodosfenómenoshamanos,osonjuntosimagiruhiwquconstifircmas",gtan-
desimagera" e auunattaçãonítica" (Durmdr 1979:84). Numdosseus últimos tfÚ'alhos,Inboútction
à Ia Mytbodologio, Mythes et Sociétés, refere que o termo mitanálise

(,..) defne un netodo de análise cientfra dos mltos afitn de strair nào somente o senlido
psicológico (Paul Diel tames Hilma4 hrcs Durand) , mas o sentido saciológico (CL kai-
-Strauss, D. Zaban, G. Dwand). (...) Amitanálise sociológica (G. Durand) ittspirundo-se

simultaneamentenos babalhosdoeshahualiçmodeCL léui-Sh'arcs,masiguatmmte (...) em

todas as inuatigaçõa temál.has ou de aruilises semântbas de conteúdos, prcuru idmtificar
osgandesmitos directores dostnomentosltLslóticos e dostipos degapos e dedaçõxsociais
(Darund, 1979:313; 1994; 199A.

Percebemos, entío, que a mitanálise visa a detecçío dos traços míticos (esquemas míticos) latentes

ou difusos (mito implícito) e patentes (mito explícito), no irúerior das sociedades, das civilizações e das

respectivas ideologias que as enformam, como os próprios trabalhos deJean-Piene §ironneau hem

demonstralam ao tratal'em da relaçío rnito-ideologia e das religiões políticas (nacional-socialismo, co-

munismo leninista-estalinistae mesrno aideologialacobina- 1982 e 1990). aintlaque veladados tragos

nríticos, e que, por outro lado, estes mesmos traços (que podem ser os mitemas ou mitologemas) se

encontrarn habituahnente degradados, disseminados ou traduzidos num outro tipo de discurso, que à

primeira vista náo rcvela qualquer semelhança com qualquer estrutura mítica:

O dinamismo energetico do mito encontra-se ligado,fecbado na capa raciorul da ideologia

comonumesparlilho; perdendo asuaintensidade: aequiuocidade, aespessuradesentido

que caracterizam todo o simbolismo e todo o discurso mítico, cedem o hrgar a um

conceptaalisnoquese dhige para aunitocidade. Enresaltado destarucionalização edesta
' seatlaúmçãqohnagiruíioideológhoapavce@moun imagiruárioenpob,'ecidoe,segundo

nós, degradado (Sironnear, 1988:52 e 62)

[oi precisarnente na tentativa «le exorcizar os traços míücos do imaginário ideo-pedagó$co empobrecido e

degradado, que vimos propondo nos nossos trabalhos a utilizaçáo do concelto deideologena, deÍinido conm

um completo significante de energias semântlcas e nobilizador de ideias-força, que, ao

resullar da interacçào dasfacetar arryetipal e socio-adtral do Ima§nário, condmsa nun
disanrso rucionalimnte, cottstituído ltelasfguras do Imaginário Arquetipal e Sócio-Cuhu'al
(esquemas conceptuair ou ideológinx, mítitos, metaforicos, utópic» e demaisÍormas simbo-

licas), oJh*ro de irnagens arqiletípica§, ptouenientes do Níuel Funilador (o Inconsciente

Colecíiuo) (Áraújo 6 Siht4 I 998).

Porém, aclranros que só podemos perceber a pregnância do ideologema se üvermos em coota que a

noção de Incowcienie Cotictioo iunguiano é ainiância proto-simiólica universal responsável pela

prõduçao defiguras constantes do ímaginário qu., poriun vez, moldzun ou afectam a§ múltipl$

variaçóes cultrrrais ou singularizações históricas (Sironneau, 1990: I 16); qrrie o Imagináio Human|^e

simuitanearnente sócio-cultural i arquetipal, sendo esta simultaneidaú conÍiguiada pelo conceiloj
patente ou tarenremenre nos rex., q* ;;ü;ô#; ;HHJff,:'o,"rüffiilfáJf

:. ..1:li
-:i:.:i.i:

ir,.' durandiano de "tópica" sócio-cultural (Durand, 1994 e 19.96); que é o sema.rismo arqueripal que está;:'iir na génese ú ideia. ainda qu" .re se sirà uo,mbàííá, 
"or,rí;,i" í*i.'1, arnroo ,igno prr. yeicurar:,:t, osentidofsutado (Duranütee4, 43i;;;_J;;i_4r; n;;",,,1,;;rrt,iii,n,,po eaimagemi' i aryuelípica se disünguem' poi's e esu que cãr.liíír 
"**iva mítica e que nos dá conta da naturezaj 

tr::;':\i :;'trtr;?;:ffii:ir;l t Í',u1, 
(Du ran( $í, qig -;a; iostie, tg 5 5 : 36-67 ;

rij: 0 miro deÍinido cr*, ",ir,in, jiííír.llii?'iír. 
orscurso erprime em úrtima instânc iaa,,guerra:i.i, dos deuses,, (Durand 1996b: ZZ), o, enmo, .r*r rr.."t ,rtf.h;a;radd;õil;iprf , ,r), permite_r,' noscompreendermelhor^omitodep.r*.iliil;;, 

D85;Trousslon, úzã.]ff tt3i-n3.';Raw,J, t902-r909 (r3-u): 1i0tZ-3W3;çnmat,túi.{gãigZ,u._*,, 
r97B:5-15eDiet, 1960.odenomi_j:- nador comum a estes estudos e qrc ,úr á;íír.i, aamiti. que'o íi,o a.íror.,.u se quarificaii pelos seguintes atributos: civiriz«íor (às'ídei*H;é;., . de progresso que rhe esião subjacenres, delir. que o fogo é símboro), benfeítor rra hÀ;iil.;;r';;re,,conscieire prerio.ri. «, à.i. a. Fururo queij lhe está associada), firantropo, arrrunr,a Jtid;;flJ;q kiunfanre, corajoso, generoso, desobedienre e

rr. revolucionário. o que teva Durand a a.nri, 
"lj*úa deste mito como Tácionatista, buman*ta,;, . Wresrista, cierrtista q algnnas aaes, r;rrt *; $ír? 4 lSTo: lí Ãsirl. íiü aon quadro, não,r.t é diÍÍcrl admirir que uma ú crraa.rrrii.^ n náãrnàí,ri, d.r,. ,ito seja a da fé nas porenciaridades ei:: capacidadesdohomem(criaru_rad.prr*rtu);;;;;;.rc*,a.rr.,iir+*r.ràifirrr,oorzeus_o

i,. Espíritopuro).NrspatorrT.dg-Dyr-d,Ár"r.*t,ri*ioa.,.ono,rú;p;ffiffi 
ama,o"arqaétipotj, -*í:#:yy:!:y,y:; (\?ú, igí,á;iff"*"*de Goerhe bem irustra"i; No tocarre rc milo dà rd"d, d, õ,;,'í;;;;;;í;;:;-#X:ff:;;r;;k,r"n 

Artistiqae,: escreve que ere consisre orecisamente na ;;*ç;;;;'rr*p"passado, 
presenre oafuturo, ,uranre o,, i#,,####l:lf :"ipÃia,í,í,',*iíá,i,,õ*àn,*,iiãàã,7í-,iíí4,,,oconhece.

,;y!y!!;ii:;;;;x!lw!,lx*!:,!;y*{:r:!Mtrií:!!:#xff{ffii'r ve$oes greco-romanas do mito em anárise - Hofuao rissr, w. t l0-120, ,vídio (rgg2: I, gg); platão.. (1956:w'Il4e-'5b);virgírio(I99rü;;cóü,;-);.*ososseguintesmiremasesrrururanresdo
j::: mito, que s'o a 

,,paz,', 
a 

,,abundância,, 
e a,,,ust*a,,j á, q,1uir, .rro e põ;;; .Í"-;;;ffiri.rr, opri*.r-jr -searravésdeimagens.Ássim,aomitemaaa,paz,,cffiãna.ru.oiuàãJãriorãEol.[..op*oairrr.r,

.i. longe de todo o mar), onde os deuses e os hômen, .oniiri*à -rargem 
de penai e Àisérias, e numa|,' cumplíce quietude; ao rnitema da "abu"dar;aü;;ffi; pea r*ffiàã ii.*ã, * ii* ,u do oásis,j: c'rresponde a quantidade inúmerrde t",,, . u.lrtoãoi rrr,rr, ãü rir*l alilr#., o, de pranras,ir. além das águas correntes estarem ,.nrpra pr.ronur;-Jo-,:ttiro ,it*rnu, o da ,,f 

ustiça,,, corresponde aoli modelo da iustrça divína, visto o homeÀ to'm;ffi;r*.nto dos deuses cáÀo pr.uàig.. . ,rgrir,ii a imitar (Ma'uet & Manuet. 1984: 96_134; R;;, 
".,!s, 

r3o_ià,i;#, ffi, ,Íiâ . Bénéjam_:i:':-Bontems, r9*,:52'56).co*erarivameite;;*ffi;;,queconsütuem 
o*;nao-i**do&tm,

'+' 
convém lembrar que eres evocam o'Tempo prestrgàro;'ôroico cr.d"rD,;,"r;ddo 

'rigens,,, 
ouii:.,. 

"Grande tempo", como gosta ae aiz.r üi..e, riiráã"«riiz, zll, um rempo muito dif.rente do hirtó-
E'Ilco, 

porguanto o lança num tempo e *p.ço,ug;J*'(íúuau, tgsl).

,.o coNcREsso DA soclGDADE poRTUcuEsÂ DE crÊNcras oe uoucrclo 
I ilr

Da Mitanálise à reminiscências mitológicas no problema da EducaçãoNacionat e em Barca D,Atva, rarc"çaããü; lmpério
': caracrerrzados que estão osm itos deprometea, e da ldade do ouro, torna-se mais fácir, medimtefiflry;:::fl,:[lt*;;'fl:1*:;:i.:::',',';;ap,ar os sers rrasos que provavermenre
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efeito, e aceitando a tese de que 0s traços míticos se encontram, ora latentes, ora patentes nos textos,

é através do Ideologema que a eles acederemos.

Leonardo Coimbra - o problema da educaçáo nacional: No tocante âo texto de Leonardo

Coimbruo hoblema da Educação Nacional,oautor, ao debruçar-se sobre o problemaeducativo portu.
guês, defende a tese de que "edacar é cultiaar as liberdades ctiadoras da cultura nacional-bumana'
0926:9),equesósepodeeducarmedianteaciência,aÍilosoÍia,aarteeatécnica.AÍimdemelhor
compreendermos as ideias-força do seu trabalho, importa salientar que temáticas expostas são o resul-
tado da tese por si apresentadas ao Congresso da EsquerüDemocrática, no decurso do ano de l!26 s 16

depois de ter sido IVlinistro da Insh'ução Pública por duas vezes: aprimeiraentre Março eJunho de l!19,
de que resultou a fundação da designada e polémica primeira Faculdade de letras da Universidade do

Porto que, apesar de se manter em funcionamento durante um período relativamente curto, viria a
fonnar uma elite de intelectuais no panorama cultural português do século (Agostinho da §ilva, fuvaro

Ribeiro, Sant'anna Dionísio, José Marinho, entre outros); a segunda vez que foi Ministro, entre Novem-

bro de 1922 eJaneilo de 1923, defendeu com veemência, contra os representantes dacorrente anticlerical

republicana que teimavam em fortalecer as suas posições tle intolerância religiosa, a liberdade do ensino

religioso nas escolas particulares.

Depois deste breve excurso biográfico, podemos, assim, referir as ideias-força contidas no seu texró,

que sío as de que:

- a educação, como criadora de cultura, dirige-se para o futuro, pois a ela cabe-lhe assegurar a sua

continuidade histôrica: Aeducação sa'á, pois, tnaisaoltadapara ofuhro quepara opassadoou
pres m te " (Coiatb ru, 1926 : 9) ;

- a educação âssume-se como um "Elemento da uida beróica e criadora, da aida excedente e

progressiaa e não simples elanento de rcpetição e corcentação qw não é úda, pois ata é sempre

heroísmo, luta, esforço ascercional e meritório" (1926: 10), daí a sua força na formação dos

"homens de amanbã",o qrsesigniÍica cultivar nos frrturos "homens novos" qualidades de"liber-

dade a-iadora da cultura nacbnal humana" (l)26: ll);
- O Estado, enquanto "órgao de consciência da vida social" tem o dever de assegurar 'a todo o

bomem a cultura da sua liberdade criadora da cultura nacienal bamana' (1926:34). Por issb,

possui o direito de organizar a educaEâo enquanto forma de cultura, desde que obedegrà,"maral

socialdaépoca" eà"atitudeideológicamomle témicacriadapela desenuolaimento daciMa'
0926: 14). A substanciação política dcsta atitude é, como ele próprio diz, o Democratismo

animado do espírito cultural moderno que se identifica com a Liberdade, aJustiça, a Igualdade

social perante a lei e com o espírito científico e técnico da épo ct: A Técnica n,ão prescinde da

Ciência (...). É mesmo pela Técnica que a Ciência penetra e domina o espírito das multidoes

(...). A independência da Técnica é impossíael e, por isso, o operório qae qileira prodtar a

Justiça, que efectiuamente lhe assiste, terá de oer a Témica como tetmo mwel do dinamismo:

Filosofia genértca - ciênci.as -filosofia científica - arte-técnica. Sim, a grande categoria do

pen$arnenta colectiao moderno é a do Trabalbo, mas trabalbo científuo,filos,ôfco, nrtístico e

témico" (1926:28);

- a etlucação náo deve estiotrr a força heróica e criadora das novas gerações; deve, pelo conrírio,

suscitar nelas a "alegria de compreender", despertar nelas "reacções vitais, criadoras e entusias-

tas". À pedagogia de Leonzrdo defentle que, ao contrário da pedagogia dominante que a divide em

formalematerial,níoépossivel "deseniohm'aaaiaidadeclituàl;emqtnoespíritofaçacaltura,

nem pode este possuír-cttlhta serfi afazer" (1926: 4)),pois só esta condição permitirá acodar

. almÁ, críar condições tle liberdade peia educação, formí consciências ávidL eiortes, que olhern

-t

,,o coNcf,Esso DA soctEDADÉ poRTUcuEs^ DE clÉNc,^s or eouceseo I sll

a"uida com a.nouidade dwna ahna, j.emente tle saber e de emoção, que é, já, de préfottnada
acçdo" (1926:3il;

- a cren§a de que o quadrinómio ciência, filosofia, arte e técnica constitui uma espécie de lei dacultura humana e de que nere assenta o-ensino superior, dado ser ,ote "a ahni da educação
nacional ele, o cúadw'dos rl1lu'e1, e[e, ofotmad.or ios profasionais,factores tiuos: tle todo o wrh o
enshzo. A naçiío deue amá-ro, ere deue dat'à Nação à cõnfiança íowciente dos sew destinos,
marcando-lhesperosaba;Íazendo-rhos$enthperltute,darí* iotprt*toroii^qurorrrotlro*
e conquisthfi" (1926: 47). Mas este quadrinómio não se deve, ía opínião Co áuto., restringir
§omente a este nível de ensino, também dcve caracterizar o ensino fundamental, isto é, o ensino
primário geral que, aliás, constitui "uma obrigação indeclináael da nossa Demo*ac;". t, pájr,
este tipo de ensino, fundado no referido quadrinómio, que faz com que o ,homen 

moderno
completo" se aflrme como uma capacidade social: "o bomem antes de ser unt eiltecialaa A um
homem, e só será um homem compreto com ds capdcidades cientfrcas,fihs,5fcas, estéticas e
técnicas" (t926:50).

.{gostinho da silva: Barca d ÁIva - Educagão do Quinto Império: o texto de Agostinrro da
silva intitulado 

^Barca d'Alaa - Educaçay do Quinn Impéio, d" qrr" iqui teremos em conra apenas os
seus dois fascículos, oferece um diagnóstico crítico da escola port guàrn, nirro r. *r.*.lhando ao
te\to de Leonard0 coimbra, propondo como antícoto um, espé.ü d..ãop.rntirr.r.ot.r- à quarpropõe
que se possa chamar Barca d Alva - que fosse modelo tle formação de ciianças portuguesas iguais a si
prríprias, onde elas se sentiriam felizes e ern paz, dentro, obviamente, do possível (l9gg: 4gl). porém, e
antes de avançarm0s na caracterízagão_da sua.proposta, algunras palavras se impõern sobre a sua figura
e Pensamento' Réfira-se, assim, que Agostinho da Silva ioi alurio de leonardo coimbra na primeira
laculdade de Letras do porto, onde se licenciou e doutorou. Deixou-nos uma vasta obr4 na qual
transparece a preocupagão com a.educação no trânsito tlo particular para o global: do particular de carlahomem para o Homem e, inirudivermente, do particurar de cada riomeniportuguê's far.a o Homemportugu& e do particular do HomqÍn português pàra o Homem universal. Á stà ideiá de formação de um
Quinto Império é a expressão desta preocupaçio, pois pemou num mundo ideal enr cuia construç[o
Íeriam primordial importância os portugueses qt ul p*rn t.nto, deveriam ser educados em moldes tais
que-lhes perrnitissem cumpri. essa sua vocação rre àrigir o merhor dos mundos p;r;í;i;.
- Nesle contexto, pensamos, pois, estar.mais à vontade para avançarmos corn as ideias-força do seu
Barca dAlaa - Educação do Quinto tmpérzb, que são as sóguintes:

- um povo só é livre quando pode exprinrir a sua opinião, ern quarquer momento e sem medo de
sanções, através dos meios que considere adequados, usando para isso de inteligência crítica sobre
informação actualizada;

- 0 povo, para ser livre, deve raciorinar so_bre aquilo que lê, o que pressupõe que tenha .ma
inteligência crítica, para escapar à má influêncà dos-professores , dos mi4ia àm geral e dos

1r|lo|y:."e gonfenos agort somente na infinita capaiidod, d" ,on rr; percorrer- e discorrer"
0988.477);

- À responsabilidade pelo "correr, percorrer e discorrer" dainteligência cabe à escola, mas não à
escola tradicional, pois, segundo o auror, esta destrói o poder iriador. , il;;;í; poética «ra
crianga, impedindo-a de se adaptar a0 mundo, tar como ere eriste: a tarefa a nali)ahnente de
escola, pelo que sei e aejo, está muito rual" (l)gS:477);

- o^modelo de escola que ele propõe,"influenciado por lvlontessori, pelas comunidades primitivas
cristãs, por Pestatozzi, Torstoi, charres Gide, fuitónio sérgio, Rogers e Neiil, é o àn.oop.rutiuu
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ucolar: "quefosse uma cooperatiaa de tianças e de adultos que plenatnente tiaessen sido
criança,t, (.) á uma casa abeúa paru os tempos llores de oianças e adultos qae terão à saa
disposiçÃo ,t alefial de coraalta e trabalho, incluindome ea no materlal porque W cornpr.ometo

asófalarquandotnepergurrtarefi algumacoisa" (,.) lugaremqucriançasporhqucsusãoelas
próprias e, quaüo possíuel,feltzes, ou, pelo menos, em paz' (1988: 479 e 481);

- É uma casa aberta para acolher crianças e adultos onde todos se sintam felizes, estejam em paz,
sejam mais inteligentes, mais criadoras e comunguem do espírito cooperaüvo que consiste na
partilha total dos bens, em que tudo seri4 ussim, "sempre de todos, semfre de nenbum, e
insistindo mais até no termo de nenbum, coniencido cotno estou de que é fim úüfno da
nah$eza, cofio tah)ez .tiüesse o seu piincípiq o ndo ser de alguém, nesmo qrc o alguém seja
todos, reali,zanfupoÍaíastnliberdadeempedra,plantaoubiclto,eserfimútthno dobomeniao
ser dono de nada, mesno em conjufito com ouÍras, seguro de que nofrm de tudo se é sempre
possuído por aquilo qae se possui (1988: 4lt-479);

- A existência de umt "Nação Portuguesa awtituída por todos os que falam ou deoiamfalar
portaguês" (l)88: 482) carece de uma educagão que não seja um molde, de modo a que cada um
possa viver plenamente de acordo com os seus talentos; no fundo "é dar a cada olança como a
cadaadulbamalnteiraetgualoporhmidadedepmtfulaedeixarqaeretnlecadawnosprcdicahs
que tent, antribuindo para quemoshe àNagão o quepdetiraser,noconjunto de todos eles"
(1988:48j);

-A ideia tlo Quinto Império, dada a ecumenidade e universalismo de Portugal granjeados ao longo
de séculos, sucederia na História ao lmpério da Ideia (Grécia), da Ordem (Roma), do Amor
(Crlstandade) e do Poder (Europa), e estava predestinado a mostÍaÍ 'o Esplsdor Diuino de um
bomen que, até boje, tem sido, tiio dwamente, o bicho maquinho e oil de quefalou Cdtnões"
(1988: 484);

- O Quinto Império, qual Imagem arquetípic4 atíem embrião nos meninos de bdo o mundo',
querendo o autor, por intermédio da sua cooperativa escolar, náo só torná-lo acto, como espalhá-
-lo, à semelhanga"do corpo inteiro qae as naaegações'descobriram no rosto peninsular, para

além do seu concelho (1988: 479), mediante o seguinte pÍograma: "como base, swtento e
tiberdade, coqo meio, o mando, comofim, um sonho qae se tome real' (1988: 484). Era, pois,

a continuaçáo dà gesta portug,ucs4 pois se os portugueses tinham iá dado novos mundos ao

mundo, agora traAva-se de drir "homens novos" ao mundo,

Uma leitura mitanalítica dos textos de Leonardo Coimbra e de Agostinho da §ilva: Aten:

dendo à natureza dos textos analisados, estamos agora em posiçío de afrmar que os seus indicadores

ideologémicos apontam parâ as estruturas mitémicas dos mitos de Prometeu edaldade do Oam.Degte

modo, podemos elencar os seguintes indicadores que, por razões metodológicas, seráo agrupados de

acordo com a sua pertensa aos mitos atrás referidos:

De acordo com as "estruturas antropológicas do imaginário" de Gllbert Duran{ e com a sua "clas'

siÍicação isotópica das imagens", podemos catalogar os mitos caracterizantes dos textos analisados do

seguinte modot o mito de Prometea pertence ao Regime Diurno e aparece tlpificado pelas "estruturas

heróicas" (1984: livre Premier e Annexe II), omito da ldade do üro pertencem ao Regime Noctumo,

sendo o primeiro determinado pelas estruturas "sintéticas" ou "dramáticas" e o segundo pelas "estrutu'

ras místicas" (1984. tivre Deuxiême e Ânnexe II).
:il

ltl

,i'
li 'll'

+

5l corcnesso DA soctEDADE poRrucuEs^ DE crÊNcrls or, roucacro | :ls

Conclusáo

. Não podernos deixar de concluir que, do ponto de vista ideologemico, os textos de Leonardo Coimbrae de Agostinho da silv4 embora aboraem a iuesao .Jràú 
" 

prr,ir da mesma tradição; encaram-na

Agctlnho da Sllvr 
- Bor« d$va _ Eúrcog6o do

Qdhto rmpárto (t9SBtt97tI)

Hlto da ldado do Ourc

t hoacm oaaes dc scr um
fs{,edofrríoémhomm,csórcú
om lwrcm @nplcto @m ú
copGidEdq qlúttfr@s, Íit6óÍt@s,
rsaédcG c aéqr.o§'

'c <mfcmos otwo smntc oo
nfrnko qpúldo& que tcm msí
ntellgêncio dc cütq, pcrgw c
ditoÍt.l'

'cdrc é ahiyq os llbcrdodq
siodúú do culaúo nocionol-
hrmnc|

A túcfo é MlJlüúwatc dÊ cror4
W. pclo qE sq' c Eio, 6tó muito
nmf

Qulnto lmpério: rs.mt. dc todo{-
semrya da n nhum, e iisisüado mols oté
no tcm dc ncnhum, conv.ncido @m
Êstou dc qG é frm úttlmo do rctwdo,
como adlrcz UE$c o scu prlactpio. o nfu
w tlc olguém. m q@ o otguém,.io
lodos, rcolizondo pú ol o suo lhetdadc
em pcdto, ptüto ou bícho. c su frm
üümo do húem nõo ser dono dc nido,
Mo cfr çoiiunto coú outoí *gúto
dc qE N frm d. tudo s. é rcn.tre
DNIdo pot dq)ito qua sê posjqf

'A cdwoção ftni, pok, mois vohodo
púo o fi4uío qrc pw o pqsddo ou
prcsdtc'

am qr. todo o qioúço wó mi,
htcllgatc, mis siodoÍo c mi,

Qulnto lmpérlo: .lugar cm qw
criilçú ponuÊusü sáo dü
priprlu c, q@ro posÍwl. Íeltzêa
ou, pelo manos, em pa.

fhfrúto .lo vtdd hqói@ c
olodto, da vÍdo crcedentc c
pogêtaiw e diio ,rfrp|cs clqênao
de tqcaição c @,[Moçôo qr. ndo
é vido, pqir .sao é lcmprc hqlw.
Ano, qFüçe masíoaol c
m!riaóÍb'

Qulnto lmpório: .o que é üc.tso
f@ct é k lotgúdo da Dúc, à
mcdido quê o ptu?rem ?éqk;o Ê
Gútw, o. qtrfucllre qrc fo,
pGclso p6t pqo quG o próNlo
e+túúr do hom.m oo homem ndo
cêgosse c m@Gç.

'oürudê idcoróltcd mtol c aéqi@
sldq pclo dwnvolvimnto do
o?mid

Qulnto lmpérlo: desúnado r
moffi o 'Esprcrdo. OMno dc um
hwn quc, oaé hojc. aêm sdo. tão
dvqcnte, o bícho mqquinho c vll
.h qte folou CMôd.

'AÍéqico nõo ptcsclnda dd Aad.ia
(...). E mcsmo pda Téfrt@ q@ o
Aêndo pcnetro c dúinq o esphito
<hs nulü.iõB (...). A M.pad.lencio
da féqico é imposÍy!, Ê, Dú tss,
o opqórlo gúa quelía prwq d
lo*iço, quc cf.dtyffiqte lhc
6lrtc, tcÍó dc w o Íé@lco @o
amo móvel do dtnmkm:
FilonÍid genéil« 

- ciênctos 
-filosofa científrc 

- 
oâc.aécni1

Shn, o grondc coa.gúlo do
PwDcoto colxúvo mdcrni é o
tto Írobaho, mor atobotho
clatifico, fllosófia, oftlrcko c
aécn co.

Qulnto lmpé.lo: "coao bu,
Juttenao E ,iácndodc, como eio, o
mwdo, cmo fm, ua soafio quc sc
aofic faof

Mlto da Pm.teú Mlto dà Promêtêu

Bor« íNvo - Édrcoçdo do euitrto
tmpéÍio
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quer por razões de or«lem caracteriológica, quer por razões de ordem circunstancial, de modo tliferente;
a abordagent de Leonardo, e atendendo ao exposto no quadro, revel4 no texto agora analisado, uma
crença ilirnitada no quaddnómio da cultura humana, chamado "ciência,filosofia, at'te, téotica' (l)2g1
43) na resolução do "problema da educação nacional", jí a abordagem feita por Agostinho ú Silva
aponta numa outra direcção, que é a de criar condições para que as crianças se reencontrem consigo e
nutn atnbiente de pu e de felicidade, úqui partindo para um projecto messiânico universalista.-Do
ponto de vista ntítico, como tambérn vimos no quadro anterior, temos que a questao educativa tratada no
Ptoblema da Educaçiio Nacional mergulha a suas rúzes mitogénicas no mito de Prometeu, enquanto
que o te.xto de Agostinho da Silva, Barca d'Alaa - Educação do Quinto hnpério,sealimentasimulianea-
mente no caudal mitogénico dos mitos de Prometeu e da Iüde do 0uro.

Finaltnente, cremos ter mostrado, através da hermenêutica mitanalítica, a possibilidade, que
senrpre existe, de trâzer á superfície,.mediante os ideologenras, os traços míticos dissimulados nos
discursos ideo-pedagógicos, que, no nosso câ§o, forarn os de leonardo Coimbra e de Agostinho ü Silva-
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