
De modo a considerar o papel da literatura e da arte no esclarecimento 
de problemas centrais à construção de saber, serão aqui lembrados 
alguns aspectos do percurso histórico dos conceitos de humanidade e de 
Humanidades na cultura ocidental, ao mesmo tempo que se comentam 
as representações da figura do sábio, ou do estudioso, num quadro de 
giorgio De Chirico (1888-1978) e em dois contos de Jorge Luis Borges 
(1899-1986) e de Maria ondina Braga (1922-2003). Ao atentar mais 
concretamente nos problemas conexos à criação de conhecimento e ao 
papel dos agentes desse processo criativo, argumentar-se-á que a arte 
representa essa problemática em especial através do questionamento da 
noção de atitude, ou perspectiva. o modo como se conhece, e como se 
actua a par (e a partir) desse conhecimento, pode oscilar entre atitudes 
de serenidade e de inquietação; a valorização de um ou outro tipo de 
comportamento indica uma certa concepção da relação do estudioso 
com o seu objecto de estudo, com os resultados desse estudo, e com 
o mundo circundante. Procurar-se-á defender que a perspectiva 
humanista, transversal ao campo das Humanidades e a outros universos 
disciplinares, se baseia na aceitação de uma inquietação permanente e na 
denúncia, mais ou menos irónica, de quaisquer serenos comprazimentos.

Numa pintura de 1914, intitulada A Serenidade do Sábio1, giorgio 
De Chirico representava “o sábio” devidamente apoiado no pilar grego, 

1 giorgio De Chirico, The Serenity of the Scholar (La Sérénité du savant), Paris, 
Abril-Maio de 1914. Óleo e carvão sobre tela, 130,1 x 72,4 cm. A pintura está 
em exposição no MoMA, Museum of Modern Art, de Nova Iorque. Acessível em 
<https://www.moma.org/collection/works/79011?locale=en>.
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mas contemplando um conjunto de outros elementos que à época 
ganhavam relevo, ou se consolidavam, e de que menciono apenas os 
mais evidentes: os óculos, ou o aparato técnico para a observação mais 
nítida e minuciosa; a cruz e a bandeira, em lados opostos do muro, 
sinalizando seja a sombra da religião ou do pensamento religioso, seja 
a ideologia política e as suas manifestações públicas; e a fábrica, a nova 
organização social e económica (e ambiental) do mundo moderno, pós-
-industrial. Esta representação do sábio, ou do estudioso (o “savant” 
ou o “scholar”, nas versões francesa e inglesa do título do quadro), faz 
oscilar a atenção entre o sujeito que conhece (i.e., a figura humana aqui 
recortada e sem cabeça, ainda que em primeiro plano, de costas para 
o observador) e os elementos em que assentará a sua “serenidade” de 
conhecedor, ou de sábio; nesse processo, confluem a tradição (o pilar 
grego), a perspectiva apurada (o instrumento óptico) e uma relação 
mais ou menos próxima com o contexto vivencial, com o mundo que aí 
está, à espera de ser conhecido ou explicado.

Contudo, este é um mundo desprovido de pessoas. No centro da 
pintura destacam-se os óculos, ou seja, o referido instrumento óptico 
facilitador do conhecimento; são óculos de tamanho desmesurado, 
mas, note-se, não estão a ser usados, o que indicará alguma falha nesse 
processo de conhecimento. Do mesmo modo, o contraste (principalmente 
cromático) entre a figura do primeiro plano e os restantes elementos do 
mundo representado parece sugerir que a serenidade do sábio decorre 
do facto de este não ser uma pessoa, mas sim uma estátua, ou seja, 
existir como construção imóvel, incapaz de um olhar aberto e inquiridor 
sobre as perplexidades do mundo. E essas perplexidades são claramente 
suscitadas pelo universo representado: por exemplo, a mancha branca 
no céu, ao fundo, tanto pode ser fumo de fábrica (poluição) como 
nuvem, assim insinuando uma indecisão radical sobre o que poderá ser 
percebido como natural ou como artificial, provocado, construído. 

Se se aceitar que, nesta pintura de giorgio De Chirico, o olhar 
sereno da estátua não vê as ambivalências do mundo (e por isso mesmo 
se mantém sereno), poder-se-á argumentar a favor da impossibilidade 
de conciliar qualquer verdadeira construção de saber com a serenidade, 
ou com a satisfação de um olhar estável e completo. No universo aqui 
representado, o observador estará sempre em posição semelhante à da 
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estátua, mas é convidado a assumir uma atitude distinta. o título do 
quadro conduz, pois, a uma leitura irónica: o autêntico sábio – aquele 
que vive, usa os instrumentos de acesso ao conhecimento, e se confronta 
com o mundo circundante – não se caracterizará pela serenidade, 
pois o saber humano só poderá ser incerto, inquieto e inquietante2. A 
inquietação manifesta-se, aqui, desde logo no esforço interpretativo do 
observador que, perante esta pintura, tenta construir um sentido que, 
face à pluralidade dos elementos em presença, permanecerá interrogado.

ora, o saber que se pretende construir a partir das disciplinas hoje 
globalmente chamadas Humanidades baseia-se nesta assunção plena 
da inquietação, da precariedade e da incompletude – e essas aparentes 
fragilidades constituem a sua verdadeira força, ou melhor, constituem 
a sua fidelidade a uma noção de humano e de humanidade nunca 
estabilizada, mas em permanente construção. Sem repetir em pormenor 
a revisitação histórica dos conceitos de humanidade e de Humanidades 
a que procedi num outro estudo3, importa ainda assim lembrar a 
dificuldade de estabilização destas noções. Poderemos começar pelas 
afirmações de Bernard Williams, num ensaio intitulado “Making Sense 
of Humanity”:

«Humanity» is, of course, a name not merely for a species but for a quality, and 
it may be that the deepest contemporary reasons for distrusting a humanistic 
account of the human sciences are associated with a distrust of that quality, with 
the despair for its prospects, or, quite often, with a hatred of it.4

2 A melancólica ironia de Giorgio De Chirico face a uma certa confiança epistemológica 
das Vanguardas suas contemporâneas é justamente assinalada por giovanni Lista, no 
prefácio a uma recente edição dos escritos de De Chirico sobre estética: “Sa réponse 
à l’agitation et aux vociférations de l’avant-garde est en somme plus qu’ironique: le 
devenir est une illusion et la modernité n’est, elle aussi, qu’une chose parmi les autres 
dans le grand panta rei du monde.” giorgio De Chirico, L’Art métaphysique, préface 
de giovanni Lista (Paris: L’Échoppe, 1994), p. 32.

3 Ângela Fernandes, A Ideia de Humanidade na Literatura do Início do Século XX. 
Huxley, Malraux, Gómez de la Serna (Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2013).

4 Bernard Williams, “Making Sense of Humanity”, James J. Sheehan & Morton 
Sosna (eds.), The Boundaries of Humanity. Humans, Animals, Machines (Berkeley, 
Los Angeles, oxford: university of California Press, 1991), pp. 22.
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Williams recorda, assim, a fundamental ambiguidade do termo 
“humanidade”, que é designação da espécie, pois identifica o conjunto 
dos seres humanos, mas também é designação da qualidade geral 
e distintiva dessa espécie. Conhece-se a dificuldade histórica em 
circunscrever as características que qualificam os seres como “humanos”, 
e a correspondente margem de indefinição nas fronteiras do grupo, da 
espécie. Williams refere a “suspeição dessa qualidade” como raiz dos 
problemas nas “Ciências Humanas”: como não se sabe exactamente 
o que é humano, quais os traços distintivos de humanidade, e onde 
estabelecer os limites face ao não-humano, torna-se difícil defender a 
promoção do conhecimento de quaisquer actividades ou práticas a partir 
de uma perspectiva humanista, ou seja, uma perspectiva que aceita esta 
instabilidade.

Na base das dificuldades em precisar uma acepção de “humano” 
estará a própria ramificação vocabular e conceptual a partir dos 
vocábulos latinos homo e humanus, que recupera noções designadas 
na cultura grega com o vocábulo anthropos. Explica Bruno Snell que 
dois modos de delinear a noção de humanidade vieram a conjugar-se, 
confluindo na mesma palavra latina humanitas, que assumiu a tradução 
tanto de philanthropia como de anthropismos, os termos gregos que 
designavam, respectivamente, os sentimentos solidários e a erudição 
dos cidadãos5. A partir de Cícero, o conceito de humanitas “combina o 
humanitário com o humanístico”, sendo que “uma mistura especial de 
desenvoltura natural e afabilidade graciosa emparelha com um estudo 
dos autores clássicos que ensinam a arte oratória”6. Por conseguinte, 
a noção de humanidade como qualidade distintiva fica marcada pela 
reunião de princípios éticos e de aspectos educativos, ambos enraizados 
numa visão confiante das faculdades racionais dos seres humanos: 
são essas faculdades que os tornam aptos para o conhecimento e 
para a deliberação autónoma e não contingente, logo, para a acção 
potencialmente solidária. 

5 Cf. Bruno Snell, The Discovery of the Mind in Greek Philosophy and Literature, 
trad. T.g. Rosemeyer (New York: Dover Publications, Inc., 1982), p. 254.

6 Bruno Snell, The Discovery of the Mind in Greek Philosophy and Literature, 
pp. 254-255. As traduções são da minha responsabilidade, salvo indicação em 
contrário.
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A complexidade da imagem das qualidades humanas na cultura 
ocidental resulta não apenas desta confluência, mas ainda da longa 
história de proximidade e implicação destas vertentes. Ao fazer 
derivar da educação retórica uma parte considerável da urbanidade 
dos cidadãos, abre-se caminho para a convicção de que uma certa 
formação no uso apurado da linguagem verbal torna as pessoas mais 
capazes de agir de acordo com princípios de cortesia e de solidariedade. 
Esta preferência pela noção pedagógica ganhou renovado impacto 
com a valorização da humanitas latina no contexto do Renascimento 
italiano: as humanidades, ou studia humanitatis, eram, em meados do 
século xv, um ciclo de estudos bem definido, que incluía grammatica, 
rhetorica, poetica, historia e philosophia moralis7, e estas perduraram 
como disciplinas nucleares da educação em que se formaram as “elites 
europeias” durante mais de três séculos8. A consolidação escolar deste 
programa de estudos, baseado no conhecimento aprofundado das 
línguas e dos textos antigos, permitiu a expansão de certos princípios e 
métodos das Humanidades para outros campos do saber, ocasionando 
uma perspectiva dominante a que os historiadores oitocentistas vieram 
a chamar, retrospectivamente, Humanismo. 

Já no século xix, começaram as críticas mais sistemáticas à resistência 
desta tradição escolar e cultural humanista em reconhecer o valor da 
formação científica e técnica. Em 1880, Thomas Huxley pretendeu notar 
como também a ciência “formava parte da cultura e oferecia um treino 
mental rigoroso, ao mesmo tempo que trazia um indispensável contributo 
para o bem-estar nacional”9, e conhece-se o caminho triunfante destes 
argumentos ao longo do século xx: o crescente prestígio social das 
disciplinas científicas e tecnológicas foi conexo da desvalorização 
dos modos de conhecimento propostos pelas Humanidades, entretanto 

7 Cf. Paul oscar kristeller, “Humanism”, Charles B. Schmitt (ed.), The Cambridge 
History of Renaissance Philosophy (Cambridge: Cambridge university Press, 
1988), p. 113.

8 Cf. Francisco Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, ed. corregida 
y aumentada (Barcelona: Ediciones Destino, 2002), p. 80.

9 Stefan Collini, “Introduction”, C.P. Snow, The Two Cultures (Cambridge: 
Cambridge university Press, 1998), pp. xiv.

Fernandes: A construção do saber nas Humanidades: serenidade e inquietação



Dedalus: O Regresso das Humanidades | The Return of the Humanities

46

tornadas objecto de necessária defesa. Justamente nesta linha, Bernard 
Williams refere:

If it is an ethological truth that human beings live under culture, and if that 
fact makes it intelligible that they should live with ideas of the past and with 
increasingly complex conceptions of the ideas that they themselves have, then it 
is no insult to the scientific spirit that a study of them should require an insight 
into those cultures, into their products, and into their real and imagined histories.10

Williams sublinhava assim a sua estima pelas Humanidades, ou 
melhor, assinalava a valorização dos campos do saber que procuram 
discernir sentido nas manifestações da cultura humana. Importa, 
contudo, acrescentar, que mais do que a defesa de certas áreas de 
estudo, com objectos identificáveis (“as culturas, os seus produtos, 
e as suas histórias reais e imaginadas”), o que aqui está em causa 
será a explicitação de um modelo de conhecimento que, em rigor, é 
transversal à construção de todos os tipos de saber. No seu sentido mais 
forte, a perspectiva humanista implica a apreciação crítica de modelos 
retóricos, formas de representação e estruturas conceptuais, para a partir 
daí construir possibilidades de interpretação do mundo que, acima de 
tudo, se admitem precárias e abertas a revisão. Por outras palavras: sob 
um olhar humanista, o conhecimento nunca é nem resultado nem causa 
de serenidade. 

Neste sentido, aqui se argumenta que a pintura The Serenity of the 
Scholar, de giorgio De Chirico, exige uma leitura irónica; ao mesmo 
tempo, valerá a pena confrontar essa representação de uma aparência 
de serenidade com as descrições de outros “sábios” aparentemente 
tranquilos. Serão consideradas duas breves narrativas: “La busca de 
Averroes”, conto publicado por Jorge Luis Borges no volume El aleph 
(1949)11, e “o dia do grande frio”, de Maria ondina Braga, incluído na 
segunda edição de A China fica ao lado (1974)12.

10 Bernard Williams, “Making Sense of Humanity”, p. 20.
11 Jorge Luis Borges, “La busca de Averroes” (1949), Obras Completas, Tomo I, ed. 

Carlos V. Frías (Buenos Aires: Emecé Editores, 1989), pp. 582-588.
12 Maria ondina Braga, “o dia do grande frio” (1974), A China fica ao lado. Contos 

(Macau: Instituto Cultural de Macau, 1991), pp. 101-108.
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Este último texto encerra, a partir da sua segunda edição, o volume 
de contos de ambiente oriental de Maria ondina Braga, inicialmente 
publicado em 1968. “o dia do grande frio” evoca os festejos do Ano 
Novo chinês, concentrando-se na figura de um “velho herbanário”, em 
rigor, “o mais famoso herbanário de Macau, com prática de largos anos 
nas maiores cidades da China”13. Dando primazia à descrição da vida 
interior do protagonista, como acontece na generalidade dos contos deste 
volume14, a narrativa resume-se ao acompanhamento dos pensamentos 
do herbanário que, nessa noite de “festa do tempo em terras da China”, se 
senta “na penumbra da loja a ver passar as pessoas e a fumar, pensativo”15. 
Aparentemente, assiste “imperturbável” ao “espectáculo das ruas”16; 
contudo, a narração mostra como essa serenidade de comportamento 
oculta uma intensa reflexão, que oscila entre a lembrança dos doentes 
que o herbanário trata no quotidiano e a explanação das suas ideias sobre 
a vida e a morte, e sobre a sua capacidade de auxiliar e tratar, com base 
no estudo e no conhecimento construído.

Crente apenas na Natureza e nas propriedades de plantas, animais 
e elementos, este “sábio”, apresentado na linha dos “filósofos naturais” 
da história da ciência ocidental17, assume um olhar particular e inquieto, 
e a capacidade de examinar, sem condescendências, os paradoxos 
latentes em comportamentos e em ideias feitas:

Duas semanas atrás fora o Dia do grande Frio. […] Dia da rendição dos deuses? 
Do seu enlouquecimento? As pessoas não reflectiam nessa designação, ocupadas 
como andavam com o advento da festividade, e atribuíam-na à descida de 
temperatura. Ele, porém, que sabia do tempo parado, nulo, meditava na ironia 
das palavras […]. Necessário ser herbanário e viver só para perscrutar tais 
mistérios. Necessário ter gasto a vida a tentar curar carnes ulceradas, olhos baços 

13 Maria ondina Braga, “o dia do grande frio”, p. 107.
14 Cf. Eugénio Lisboa, Recensão crítica a A China fica ao lado, de Maria ondina 

Braga (Colóquio/Letras, 23, 1975), pp. 81-82.
15 Maria ondina Braga, “o dia do grande frio”, p. 105.
16 Maria ondina Braga, “o dia do grande frio”, p. 108.
17 Veja-se, a este propósito, o estudo de Roslynn D. Haynes, From Faust to 

Strangelove. Representations of the Scientist in Western Literature (Baltimore & 
London: The Johns Hopkins university Press, 1994).
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de cegueira, nervos rasgados de convulsões […]. E ter falhado miseravelmente, 
recorrido a soporíferos, a expedientes, a paliativos.18

Percebe-se, assim, que o traço característico do herbanário é a 
aguda consciência da permanência do mistério, e da inevitabilidade do 
erro. A serenidade com que prossegue a vida diária encobre, afinal, uma 
indagação continuada. As últimas frases do conto são disso reveladoras: 
“Enquanto avia as mezinhas, em silêncio, o herbanário vai cogitando 
no Dia do grande Frio. Celebração da morte do tempo? Aniversário do 
suicídio dos deuses?”19

Embora com uma estrutura mais complexa, o conto “La busca de 
Averroes”, de Jorge Luis Borges, começa também com a imagem de um 
estudioso aparentemente tranquilo. A narrativa permite depois explanar 
a história de uma inquietação, que se assume como efectiva busca de 
conhecimento, protagonizada por Averroes, sábio andaluz do século xii. 
A situação inicial de “bem-estar” e “felicidade” vem a ser toldada por 
uma “preocupação”:

Escribía con lenta seguridad, de derecha a izquierda; el ejercicio de formar 
silogismos y de eslabonar vastos párrafos no le impedía sentir, como un bienestar, 
la fresca y honda casa que lo rodeaba. […] La pluma corría sobre la hoja, los 
argumentos se enlazaban, irrefutables, pero una leve preocupación empañó la 
felicidad de Averroes.20

Explica o narrador que Averroes estava a elaborar o comentário 
da obra de Aristóteles quando lhe surgiu uma dúvida filológica: “La 
víspera, dos palabras dudosas lo habían detenido en el principio de 
la Poética. Esas palabras eran tragedia y comedia. […] nadie, en el 
ámbito del Islam, barruntaba lo que querían decir.”21 A expressão chave 
será, aqui, “en el ámbito del Islam”. A narrativa leva o leitor a concluir 
que é o contexto cultural que não permite a Averroes compreender 
estas palavras, ou estas noções, uma vez que não existe teatro, ou 

18 Maria ondina Braga, “o dia do grande frio”, pp. 107-108.
19 Maria ondina Braga, “o dia do grande frio”, p. 108.
20 Jorge Luis Borges, “La busca de Averroes”, p. 582.
21 Jorge Luis Borges, “La busca de Averroes”, p. 583.
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representação e encenação, no seu mundo de referências. Apesar do 
seu esforço de pesquisa, do seu empenho nesta “busca”, Averroes não 
consegue alcançar a noção de teatro, nem mesmo depois de assistir 
a uma brincadeira de crianças que faziam de conta que eram adultos 
e imitavam um sacerdote e a sua congregação, nem depois de ouvir 
uma descrição de um viajante ao Extremo oriente que assistiu a um 
grupo de pessoas que, numa casa de madeira pintada, “mostravam” 
uma história: “padecían prisiones, y nadie veía el cárcel; cabalgaban, 
pero no se percebía el caballo; combatían, pero las espadas eran de 
caña; morían y después estaban de pie”22. 

Quando, no final da narrativa, Averroes considera ter chegado à 
definição dos dois termos enigmáticos, estipulando que Aristóteles 
“denomina tragedia a los panegíricos y comedias a las sátiras y 
anátemas”23, percebe-se que o sábio se equivoca, e que a sua “busca” 
conduziu ao fracasso e à derrota; e é igualmente manifesto que se desfez 
o ambiente inicial de serenidade e de felicidade. Nesse momento, 
a voz que foi contando a história assume o primeiro plano, revela a 
sua dimensão autoral, e confessa que também a sua busca (i.e., a sua 
construção de Averroes) está condenada à efemeridade do processo 
ficcional e discursivo. Eis algumas frases do final do conto, em que 
emerge, com a narração na primeira pessoa, a figura do narrador e autor:

[Averroes] sintió sueño, sintió un poco de frío. Desceñido el turbante, se miró 
en un espejo de metal. No sé lo que vieron sus ojos, porque ningún historiador 
ha descrito las formas de su cara. Sé que desapareció bruscamente, como si lo 
fulminara un fuego sin luz, y que con él desaparecieron la casa y el invisible 
surtidor y los libros y los manuscritos y las palomas y las muchas esclavas de 
pelo negro y la trémula esclava de pelo rojo y Farach y Abulcásim y los rosales 
y tal vez el guadalquivir.
En la historia anterior quise narrar el proceso de una derrota. […] Sentí, en la 
última página, que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui […]. (En 
el instante en que yo dejo de creer en él, “Averroes” desaparece.)24

22 Jorge Luis Borges, “La busca de Averroes”, p. 585.
23 Jorge Luis Borges, “La busca de Averroes”, p. 587.
24 Jorge Luis Borges, “La busca de Averroes”, pp. 587-588.
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Este conto de Jorge Luis Borges, em que um autor relata a sua 
busca de Averroes, entrevisto por sua vez em busca do significado 
de duas palavras, assinala de um modo exemplar a convicção de que 
o saber é construção precária, tantas vezes equívoca, condicionada 
pelos contextos, mas guiada pela permanente inquietação quanto aos 
mistérios e às ambiguidades do mundo. E fica claro que, apesar de todas 
as incertezas e inquietações, será sempre fundamental acreditar que a 
busca vale a pena, pois o objecto desaparece quando se descrê da sua 
existência.

Em conclusão, e depois de evocar composições artísticas tão 
diferentes quanto a pintura de giorgio De Chirico e os contos de Maria 
Ondina Braga e de Jorge Luis Borges, será possível reafirmar que a 
arte representa e questiona os processos de construção do saber e, em 
regra, expõe a inevitabilidade de uma perspectiva instável e inquieta. 
Esse olhar sobre os processos de conhecimento será próprio das 
Humanidades, mas, em rigor, não poderá deixar de estar subjacente a 
todos os modelos e campos de saber.


