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Crescidos e amadurecidos nas vicissitudes semânticas de séculos 
atribulados, o uso, hoje, dos termos “humanismo” e “humanidades” 
provoca frequentemente, no rosto atento de quem os ouve, um esgar 
de fina ironia, de avisada desconfiança que cobre uma desapoiada 
esperança. Esta inquieta apreensão, atravessada por uma desencantada 
melancolia outonal, deriva, por um lado, da constatação da lateralidade 
do estatuto que, em Portugal, mas também na Europa e no mundo, se 
vem atribuindo às Humanidades, enfraquecendo a sua presença nas 
escolas e depauperando a sua presença política – em sentido lato –, em 
nome de uma limitada noção de progresso social. Por outro lado, deriva 
também do reconhecimento da vacuidade das múltiplas proclamações 
de humanismo ocorridas nos últimos séculos, colapsadas logo no 
momento seguinte, provocando uma cansada expectativa renovadamente 
frustrada. o século xx deixou-nos por herança um caudal de terríveis 
atrocidades cometidas em nome de pretensos e oblíquos humanismos. 
Neste quadro geral, há que distinguir a corrente mais profunda que 
determinantemente vai moldando os tempos e fazendo História daqueles 
outros factos mais superficiais, espuma do tempo, que preenchem o 
quotidiano, mas cujas raízes não são muito profundas. Ainda assim, 
não é nem possível, nem desejável esquecê-los. Não pode deixar de 
causar apreensão quando, na disciplina de Português, em nome de um 
desajeitado pragmatismo comunicacional e em detrimento da presença 
dos grandes autores da literatura portuguesa, se privilegiou a “exegese” 
dos regulamentos dos concursos televisivos, ou quando a tónica está na 
apurada aprendizagem da redacção de requerimentos a apresentar em 
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supostas repartições públicas à custa da leitura e interpretação dos nossos 
poetas. Como se o jovem, ao ritmo de um atento magistério, tornado 
habilmente próximo da lírica camoniana, ficasse paralisado perante as 
exigências literárias de um guichet de atendimento público e como se, 
ao contrário, o jovem treinado na “difícil” redacção de requerimentos 
estivesse pronto para transpor o pórtico das grandes literaturas. ou 
ainda a estranheza que provoca, naqueles que se dedicam ao estudo 
das Humanidades, a necessidade de justificarem, perante as autoridades 
superiores, o impacto económico dos seus estudos. Estes, e muitos 
outros factos que poderia citar, situam-se num plano de incerta e fluída 
superficialidade, suportada, em parte não negligenciável, em acasos e 
contingências. Têm, certamente, a sua importância, mas o modo estulto 
como se ergueram – porque também a estultícia faz parte do humano 
– deixa adivinhar uma inconsistência que está e estará na raiz da sua 
debilitação. Com mais ou menos vigor, com mais ou menos alcance 
político, uma recorrente defesa das humanidades, da importância do 
seu papel social e político, da sua inevitável presença para a realização 
da vocação do homem tem sido apresentada em oposição à tentativa de 
afastar as humanidades do espaço formativo do homem e do cidadão. Not 
for Profit. Why democracy needs the humanities de Martha Nussbaum1 
é um bom exemplo dessa vasta argumentação que ilustra o papel central 
que as humanidades desempenham, ou deveriam desempenhar, na 
formação do cidadão, na construção de uma sociedade democrática, na 
compreensão mais inteira do mundo e mais livre da vida. Num plano 
superficial, creio não ser necessário esperar pela feliz coincidência 
entre o rei e o filósofo (o rei-filósofo2) para que algumas coisas mudem 
no governo da cidade. Há hoje, julgo, sinais óbvios, como aliás seria 
1 Ver Martha Nussbaum, Not for Profit. Why democracy needs the humanities 

(Princeton, 2010). 
2 Designo por “feliz coincidência” por se tratar, em abstracto, da conjunção entre a 

sabedoria e o poder político. Tal conjunção, tão ansiada por Platão, pode também 
ser origem de terríveis tiranias, o que normalmente ocorre quando o poder proclama 
a legitimidade e a verdade de um saber de que, a seus próprios olhos, é o único 
verdadeiro portador. Fica por pensar o modo e o tempo de encontro do cidadão com 
a verdade. Ver karl Popper, The open society and its enemies (London, 1945, vol. 
I); José Pedro Serra, “Justiça e Sabedoria: o Filósofo e a Cidade na República de 
Platão” (Communio. Revista Internacional Católica, 2, 1987), pp. 135-148.
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de esperar, da força das Humanidades ou, dito de outro modo, de uma 
espécie de regresso às Humanidades, metamorfoseado regresso de quem 
propriamente nunca partiu, embora seja difícil dizer qual a repercussão 
que tal “regresso” terá e qual os seus efeitos no caminho histórico que 
estamos a traçar. A mudança nos programas de ensino da disciplina 
de Português, onde a análise do texto literário não está já submetida 
a uma perspectiva exclusivamente linguística, a formulação de metas 
pedagógicas, a manutenção da Filosofia no secundário, resistindo à 
tentativa havida para a eliminar, e, pelo contrário, a existência de grupos 
de alunos que voluntariamente se juntam em comunidades de leitores 
– como acontece na Escola Secundária do Restelo3, onde, fora do 
programa oficial, alunos se reúnem com professores para reflectir sobre 
o Críton, a Antígona e outros textos clássicos –, o número crescente 
de pessoas interessadas nas línguas clássicas bem como o número de 
alunos que ingressam nas Faculdades de Letras, a elevada competência 
de muitos jovens em várias áreas das humanidades, a frequência com que 
temas clássicos são abordados nas instituições culturais (gulbenkian, 
Culturgest, Serralves e tantas outras), o movimento cívico contra o 
Acordo Ortográfico, mostrando, no mínimo, um imenso interesse por 
essa parte tão significativa do nosso património cultural, tudo isto, creio, 
mostra uma força e um fervilhar de interesse pelas humanidades que 
deve pôr algum travão no corrente desânimo. O trabalho de afirmação 
das humanidades, mesmo quando feito contra a estultícia, não deve 
esmorecer, mas não o devemos tomar por um moribundo estertor.

Estes indícios de uma mudança de horizonte e esta possibilidade 
de inversão de alguns dados factuais não resolvem, porém, a “crise” 
dos humanismos, nem afastam a pergunta acerca do sentido e da 
intencionalidade das Humanidades. Na corrente mais profunda 
do tempo, as dificuldades da proclamação dos humanismos e das 
humanidades têm raízes longínquas e duradouras. Permitam-me que, 
no breve desenho desta “crise”, parta de um dos famosos Encontros 
Internacionais de genebra, realizado em 1949, e cujo tema foi Pour un 

3 É o caso das iniciativas das Dr.as Filomena gamelas e Adelaide Pacheco, realizadas 
em colaboração com a biblioteca escolar.

Serra: Crise dos humanismos, esgotamento do humano?
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nouvel humanisme4. o que me importa salientar não é tanto o conteúdo 
do que aí foi afirmado, mas a ocorrência de uma reunião sobre este 
tema, a urgência em re-pensar a questão do humanismo naquele preciso 
contexto histórico. Por entre os escombros de uma Europa há pouco 
destruída, fumegando por entre as ruínas de Dresden e de Varsóvia, é 
ainda a antiquíssima primazia dada ao homem e ao humano que urge 
pensar. No rescaldo de uma violência extrema, no fundo de uma dor 
tremenda, porventura indizível, mas por muitos experimentada, nos 
ecos de irracionais voluntarismos e por entre os cacos de uma antiga 
confiança – clássica – na cultura5, é ainda aos antigos mantos do 
humanismo e das humanidades que se colam, provocadoramente, as 
perguntas em sofredora demanda de trilhos a seguir – e não se diminua 
o alcance da intenção desta reunião; nela participaram, entre outros, 
karl Barth, Henri Lefebvre, karl Jaspers. 

Este encontro em busca de Um novo Humanismo suscita-me duas 
reflexões que prendem a minha atenção; a primeira relaciona-se com o 
contínuo e indelével regresso da pergunta da Esfinge: Quem é o homem? 
As perguntas acerca do traço propriamente humano do humano, acerca 
da sua vocação, acerca do que nele vale, acerca das possibilidades da sua 

4 VV., Pour un nouvel humanisme. Texte des conférences et des entretiens organisés 
par les Rencontres Internationales de Genève 1949 (genève, 1949) (existe uma 
tradução portuguesa: Para um novo humanismo, Lisboa, Europa-América, 1964). E 
não se trata de um tema que ocorra excepcionalmente ou de uma temática em breve 
esquecida nos Encontros Internacionais de genebra. Dou apenas alguns exemplos 
de temas que foram também objecto de reflexão nestes Encontros Internacionais: 
Progrès technique et progrès moral (1947); La connaissance de l’ homme (1951); 
L’ homme devant la science (1952); La culture est-elle en péril? (1955);  Le Robot, 
la bête et l’homme (1965); Où va la civilisation (1972); Former l’ homme (1979); 
Les limites de l´humain (2003). 

5 uma das principais questões herdadas pela grande guerra foi o colapso da razão 
e da cultura incapazes de fazer frente à barbárie triunfante. A Segunda guerra 
Mundial veio reforçar a descrença na cultura, enquanto instância e instrumento 
para o triunfo da bondade e da civilidade. É comum a referência aos nazis que 
à noite liam goethe e ouviam Beethoven e durante o dia exerciam violências 
indescritíveis sobre os presos dos campos. Esta impotência da cultura perante o mal 
acompanhou continuamente a reflexão de George Steiner. A este propósito leia-se 
georges Steiner & Ramin Jahanbegloo, Quatro entrevistas com Georges Steiner 
(trad. port., Lisboa, 2000).
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realização, reaparecem fulgurantes, por mais fundos e infernais tenham 
sido os abismos em que caímos, em que vagueamos. Esta preocupação 
viva, não escamoteada, pelo homem, ainda que emergindo do meio 
das ruínas, como uma pérola pescada em mares tormentosos, revela 
a inteligência benevolente e até terna com que procuramos pensar o 
mistério que somos, revela a amorosa inteligibilidade à luz de cujos 
“cuidados de amor” nos procuramos olhar. Para mim, a “resistência” 
da pergunta significa um raio de luz que tragédia alguma pode apagar 
e que, ao arrepio desta, se torna ainda mais pujante porque só à sombra 
desta luz a tragédia se torna trágica.

o segundo elemento que prende a minha atenção, de cariz contrário 
ao primeiro, situa-se no plano da sintomatologia. Na verdade, as 
afirmações de humanismos e de novos humanismos, bem como da 
grandeza das humanidades sucederam-se ao longo dos últimos dois 
séculos e porventura de uma forma mais intensa e radical quanto 
justamente a suposta identidade do humano se encontrava ameaçada, 
denunciada e, por isso, em risco. Neste sentido, a proclamação 
sucessiva dos humanismos e da grandeza das humanidades, mais do 
que um estandarte glorioso, é o sintoma dos medos e dos sucessivos 
tremores que nos foram tolhendo, correndo o risco de se transformarem 
em assustados e débeis desabafos sentimentais, vestidos de um 
humanitarismo polidamente moralista perante a ameaça da perda do 
humano. gostaria de me referir a estes dois aspectos.

O esforço para afirmar uma concepção humanística do homem e da 
vida, individual e colectiva, que faça realçar o carácter único, distinto e 
privilegiado do seu ser e ponha em relevo a dignitas que o acompanha, 
após a expressão de ideias que ameaçam justamente esse estatuto do 
homem, ou após acontecimentos de uma inumanidade constrangedora, 
como os que ocorreram entre 1914 e 1945, esse esforço de afirmação 
não é original desta reunião ocorrida logo depois do horror da segunda 
guerra. Em diversos momentos da história do pensamento, quando 
a posição central do homem na inteligibilidade da realidade foi 
ameaçada, deu-se uma reacção humanista. Analisando o sentimento 
narcísico da humanidade, Freud, em Uma dificuldade da Psicanálise6, 

6 S. Freud, “Eine Schwierigkeit der Psychoanalise” (Imago, 5, 1917).
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salientara já três momentos decisivos nesta denúncia da tentativa de 
exaltação do rosto mais profundo do homem. o primeiro dera-se com 
Copérnico, afastando da central posição cósmica a morada dos homens e, 
por consequência, remetendo a Terra para um planeta entre os planetas do 
sistema solar; o segundo ocorrera com Darwin, que transformou o homem 
num momento, num elo, e apenas num elo, momento da cadeia evolutiva 
dos seres vivos, pondo em causa o privilegiado estatuto do homem no 
mundo animado. o terceiro decorria do surgimento da psicanálise, que, 
enraizando a consciência em pulsões inconscientes, descentrou e exilou o 
homem de si próprio, concedendo à consciência a bandeira identificadora 
de emissário de reinos desconhecidos. Em todos estes momentos, onde, por 
razões de ordem cosmológica, ou biológica ou psicológica, o lugar central 
do homem foi denunciado, deu-se uma reacção humanística, como se se 
pretendesse assegurar o que estava arriscadamente ameaçado. De todos os 
ventos demolidores para a consciência contemporânea, o mais decisivo, 
aquele que mais varreu a Terra e quem a habita, foi, talvez, o anúncio da 
“morte de Deus” de que Nietzsche foi profeta… secular7. A “morte de 
Deus” é um deicídio no pensamento, uma morte cultural que “consiste na 
rendida compreensão do carácter ilusório do princípio de inteligibilidade 
que fundamentava, sustinha e ordenava a realidade, princípio luminoso 
de onde, como consequente esplendorosa difusão, raiava tudo o que vale, 
os valores”8. Este princípio iluminava a filiação divina do propriamente 
humano e, assegurando uma teleologia, outorgava sentido e finalidade aos 
nossos actos, à nossa vida. A trágica notícia do esvaziamento dos céus altera 
profundamente o rosto identificativo do humano, não apenas porque, como 
sugestivamente proclamava zaratustra, “o sangue é o espírito” (“Blut geist 
ist” – Also Sprach Zarathustra, “Vom Lesen und Schreiben”), mas porque 
mais radicalmente ainda, nas geladas sombras que caíram já não é possível 
distinguir o dia da noite, o Norte do Sul, o oriente do ocidente; no desnorte 
havido, dissolveram-se os pontos cardiais. 

7 Cf. F. Nietzsche, “Die fröhliche Wissenschaft”, in Sämtliche Werke, kritische 
Studienausgabe in 15 Bänden, Herausgegeben von giorgio Colli und Mazzino 
Montinari (Berlin, 1980, Band 3), pp. 480-482 (trad. port. “A gaia Ciência”, in 
Obras Escolhidas, vol. III, Lisboa, 1998, pp. 139-141).

8 Cf. José Pedro Serra, “Agamémnon, En attendant Godot: da heróica palavra trágica 
ao trágico silêncio do exílio” (Philosophica, 30, Lisboa, 2007), p. 186.
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Desta ferida, porém, emergiram ainda novos e variados 
humanismos – já muito distantes desse humanismo de vinculação 
cultural à Antiguidade Clássica –, que proclamavam agora a libertação 
adveniente do fáustico desafio aos céus e que celebravam o gesto dos 
filhos de Prometeu, o roubador do fogo divino, libertadores de antigas 
grilhetas que aprisionavam e diminuíam o homem9. Neste outro 
humanismo, cantava-se agora a capacidade de moldar a história, de 
construir futuros risonhos libertos de tragédia – reduzida a uma espécie 
de categoria burguesa10 –, cantava-se o sopro da liberdade que nos iria 
resgatar de todas as escravidões e alienações. Afirmou-se ainda que “o 
existencialismo”, essa tardia floração dos “-ismos”, é um humanismo, 
título, aliás, de uma conferência proferida por Sartre em 194511. E 
também não demorou a reacção crítica de diferentes concepções de 
humanismos que denunciavam o carácter manipulador e incompleto 
destas humanísticas proclamações, como por exemplo, a obra do 
Padre Henri de Lubac12. Neste dialéctico torvelinho de proclamações e 
denúncias dos humanismos assistiu-se à falência das diversas instâncias 
9 Do século xviii ao século xx, sejam elas provenientes do socialismo utópico, do 

socialismo científico ou do socialismo real, abundam as proclamações de um 
humanismo socialista que há-de trazer um novo homem (não já o homem que é um 
lobo para o outro homem), uma nova sociedade, um novo e regenerado mundo.

10 Lunacharsky, o primeiro comissário soviético para a educação, apontava como uma 
das distintivas características de uma sociedade comunista a ausência de dramas 
trágicos, de tragédias. Tal afirmação não tinha origem em qualquer impreparação 
literária ou política, antes resultava do perfil da futura sociedade sem classes e 
do movimento político que, como uma aurora, a anunciava. Nesse paraíso futuro, 
a tragédia dissolver-se-ia, permanecendo como espectro de um passado bruto e 
opressor, relíquia dos tempos passados que a revolução colmatou. É certo que o 
caminho para o triunfo revolucionário é sinuoso, havendo ao longo da história 
sinais de óbvio avanço (como a revolução de 1789, por exemplo) e de recuos 
(como a derrota da comuna de Paris, por exemplo). Nada disto, porém, faria abalar 
o optimismo antitrágico de Lunacharsky.

11 uma transcrição desta conferência será publicada em 1946, com o título 
L’Existencialisme est un humanisme, mas rapidamente Sartre renunciará às ideias 
aí presentes. 

12 Cf. Henri de Lubac, Le drame de l’ humanisme athée (Paris, 1944), onde se aborda, 
sobretudo, o ateísmo de Feuerbach, Marx, Nietzsche e Comte. E poderíamos 
referir ainda o humanismo personalista de Emmanuel Mounier, entre muitos outros 
humanismos. 

Serra: Crise dos humanismos, esgotamento do humano?
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que serviam de âncora, de fundamento, a partir do qual se erguia o 
humanismo: a razão, a filiação divina, a liberdade, a pessoa. A terra 
tornou-se céptica para a sementeira de doutrinas “humanistas”.

Em artigo intitulado “Ética e Antropologia”, e comentando as já 
referidas ofensas ao “amor-próprio da humanidade”, Carmo Ferreira 
conduz-nos ainda a um outro momento não dissociável deste: a 
descentração do humano, a fragmentação do homem, a dissolução do 
homem como objectivo das ciências sociais. Melhor é citá-lo nas suas 
próprias palavras13:

Intenta-se, por conseguinte, estabelecer uma objectivação integral do fenómeno 
humano que descontamine o saber dos resquícios de uma subjectividade 
perturbadora da legibilidade total e, concomitantemente, reconduzir 
completamente o homem à Natureza, anulando qualquer legitimidade ao recurso 
de encontrar na dimensão cultural o sinal de uma irredutibilidade, que seria 
propriamente humana.

A fragmentação dissolvente do homem, objectivando-o de acordo 
com a perspectiva tomada, coloca grandes obstáculos à possibilidade 
das afirmações humanistas. Mas é justamente neste ponto – e este é já o 
segundo aspecto a que me referia no princípio – que uma resistência se 
mostra e manifesta, não no plano da diatribe mental, mas como radical 
experiência do humano, habitando no mistério das coisas e realizando- 
-se nas possibilidades aí abertas. o apregoado esvaziamento do humano 
pode significar, também, a silenciosa ascese que permite a escuta de 
mais subtis melodias. Parece-me que as humanidades, em convergência 
com as ciências, não se podem desvincular desta orientação para o 
indomável mistério que nós somos, tal como a filosofia não se pode 
desvincular do espanto que lhe está na origem porque é no espanto, 
ontem como hoje, que está a origem do filosofar14. Só neste horizonte 
pode aflorar a experiência da liberdade, fazendo ruir o mecânico 
hábito de pensar o já pensado, de sentir o já estabelecido, de “re-agir” 
13 Cf. Manuel José Carmo Ferreira, “Ética e Antropologia”, in Questão Ética e Fé 

Cristã (Lisboa, 1988, vol. I), p. 72.
14  Cf. Aristóteles, Metafísica, Livro A, 982b: dia; ga;r to; qaumavzein oiJ a[nqrwpoi kai; 

nun kai; to; prwton h[rxanto filosofein.  
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conforme é esperado. Para isso, porém, as humanidades terão de ser 
mais do que ciências, terão de aceitar a fragilidade incerta e insegura do 
seu estatuto, cravado na pergunta que se abre aos céus. Esta fragilidade, 
creio, é também a sua força.

Vindo do reino dos mitos e da literatura, habitando há já alguns 
anos esta nossa casa das letras, permitam-me que concretize esta ideia, 
de modo pessoal mas espero que sem cair em estéreis subjectivismos, 
mediante um texto que há muito me esculpe: a Ilíada. Na sequência da 
morte de Pátroclo, por quem verteu grossas e quentes lágrimas, Aquiles 
foi animado por uma cólera violenta e funesta. Tal leão barbudo, rugindo 
dor implacável, o filho de Peleu dispôs-se a sacrificar doze jovens 
troianos junto à pira de Heitor e jurou que o não sepultaria enquanto 
ali não trouxesse a cabeça de quem matara aqueloutra cabeça amada, 
ainda que para isso tivesse de tingir de sangue as terras de Tróia. os 
cadáveres foram-se amontoando numa heróica fúria vingativa que não 
respeitou súplicas ou juramentos. Por fim, depois de por três vezes terem 
torneado as muralhas de Ílion, deu-se o combate singular, sendo Heitor 
arrancado à vida, conforme o indicava o tombado prato da balança das 
sortes que zeus segurava. Não terminava aqui, porém, o infortúnio de 
Heitor, pois Aquiles imaginara para o corpo morto do príncipe troiano 
um tratamento terrível15. Preso ao carro pelos pés, a cabeça – outrora 
bela – batendo no pó e nas pedras do solo, o filho de Peleu arrastou 
o cadáver do filho de Príamo pela planície de Tróia, com a intenção 
de desfigurar o que restava do herói, perante o horrorizado olhar dos 
Troianos que tudo observavam do cimo das muralhas. Príamo, o velho 
rei Príamo – diz Homero que os familiares se despediram dele como 
se fosse para a morte16 – dirigiu-se à tenda de Aquiles para resgatar 
o corpo de seu filho, que os deuses tinham, entretanto protegido, não 

15 A tentativa de dilacerar o cadáver do inimigo morto, impedindo-lhe os rituais 
fúnebres, não era somente um acto ultrajante; significava também uma espécie 
de vitória total sobre o inimigo (à margem do código heróico), uma vez que a 
imortalidade da fama e da glória na memória dos vindouros era a única a que um 
mortal podia aspirar. E sem uma sepultura onde se pudessem realizar os respectivos 
rituais e, como tal, a vivificação pela memória, a lembrança do herói era reduzida 
a nada.

16 Cf. Il., 24, 326-327.
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permitindo a sua desfiguração e mostrando assim como até na morte o 
amaram. Eis o que disse17:

mnhsai patro; soio, qeoi ejpieivkel! !Acilleu,

thlivkou w{ per ejgwvn, ojlow/ ejpi; ghvrao oujdw/:

kai; mevn pou keinon perinaievtai ajmfi; ejonte

teivrous!, oujde; ti e[stin ajrh;n kai; loigo;n ajmunai. 

[…]
ajll! aijdeio qeouv, !Acileu, aujto;n t! ejlevhson,

mnhsavmeno sou patrou:

Lembra-te do teu pai, Aquiles semelhante aos deuses, 
idoso como eu, no limiar da funesta velhice; 
talvez também a ele os que habitam à sua volta
o forcem, sem que haja alguém para afastar a ruína e a morte. 
[…]
Respeita os deuses, Aquiles, e tem piedade de mim,
ao lembrares-te do teu pai.

E levou então aos lábios a mão do homem que havia assassinado o 
seu filho. Contra todas as expectativas, as palavras de Príamo tocaram 
o furioso coração de Aquiles. Diz ainda o texto:

 }W favto, tw/ d! a[ra patro; uJf! i{meron w\rse gojoioi:

[…] 
tw; de; mnhsamevnw, oJ me;n  {Ektoro aJndrofovnoio

klai j aJdina; propavroiqe podwn !Acilho ejlusqeiv,

aujta;r !Acilleu; klaien eJo;n patevr!, a[llote d!aute

Pavtroclon: twn de; stonach; kata; dwvmat! ojrwvrei.

Assim falou e suscitou em Aquiles o desejo de lamentar o pai;
[…] 
ambos se lembravam; um, lançado aos pés de Aquiles, 
chorava abundantemente Heitor, o matador de homens; 

17 Cf. Il., 24, 486ss.
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o outro, Aquiles, chorava ora o seu pai, 
ora Pátroclo; e os seus gemidos elevavam-se pela casa.

Transporto há muito este episódio como um Sol debaixo do braço 
e continuo a habitar nele como num mistério. Li ensaios e tratados que 
falavam da metamorfose de Aquiles, da piedade que rendeu a cólera 
e até da superioridade moral de Homero pelo modo como desenhava 
gregos e Troianos. Tudo isto, porém, importante possa ser, está ainda 
aquém, muito aquém do que o episódio do resgate do corpo de Heitor 
me dava e dá a ver e a amar. Lenta ou fulgurantemente, não sei como o 
reconstruo, fui olhando e vendo. No aparente desencontro de lágrimas 
e gemidos, um pelo filho, outro pelo pai e pelo amigo, havia afinal a 
descoberta, a comunhão numa universalidade originada pela partilha na 
viagem da barca ao leme da qual está a morte. o que, nesta história, a 
mim me fere é o surgimento da pujante presença do outro, a indomável 
presença viva do outro, não alienada em máscara ou em “discurso 
mental”, que rasgou a visão de Aquiles e pulverizou o horizonte fechado 
e obsessivo em que se encontrava18. Não raras vezes, nos olhares, nos 
gestos, nas palavras que a vida me concede, e é sempre da vida que se 
trata, me recordo, como uma espécie de oração, de Príamo e de Aquiles. 
o inesperado horizonte aberto revelou-me uma com-paixão, derramou 
em tantos momentos um amor cuja origem duvido possa estar em mim.

Há neste encontro com o outro uma imprevisibilidade, uma 
insubmissão e um mistério que revelam, sem dúvida, uma imensa 
fragilidade especulativa no sentido em que o fulgor da experiência não 
deriva de uma evidência assente numa qualquer capacidade discursiva. 
À luz desta, a sua “fundamentação” parece precária e incerta. 
Nesse sentido, não pode nem anular, nem fazer esquecer a “crise do 
humanismo” no seio da qual há muito vivemos dilaceradamente. Mas 
há também neste reconhecimento um pulsar de uma resistência muito 
funda à objectivação total do humano, à sua redução a um epifenómeno 
no tumulto de incidentes. Aquilo para que essa decisiva experiência 
do outro talvez represente o pórtico para uma inteligibilidade cujas 
18 Para uma breve reflexão sobre este episódio, ver José Pedro Serra, “O resgate do 

corpo de Heitor na Ilíada (Il. XXIV)” (Evphrosyne, Revista de Filologia Clássica, 
xxxI, 2003), pp. 201-204.

Serra: Crise dos humanismos, esgotamento do humano?
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raízes estão simultaneamente na luz da razão e na luz do coração. 
Em tempos obscuros talvez isto já seja muito, talvez isto possa vir a 
representar o cerne da inextinguível palavra litúrgica que reorganizará 
a realidade. Talvez, não sei. Sei, sim, que muitas vezes quando falamos 
de humanidades corremos o risco de sermos oficiantes de um rito para 
a conversão dos convertidos. As humanidades são humanas (como 
as outras ciências o são, de resto), mas é necessário uma atenção, um 
cuidado para que, na inevitável vinculação à vida, não sufoquemos a 
indomável e inquietante presença do mistério do homem e da presença 
do outro, da alteridade porque também no seio das ditas humanidades 
pode insinuar-se um discurso que seca, definha e esteriliza. A fidelidade 
a essa inquietude, a essa esfíngica pergunta ergue-se e impõe-se como 
uma fatalidade. Façamos o nosso caminho e confiemos, arriscadamente, 
na vida.


