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P r e f á c i o

“Ontagogos”, o termo com que o título deste livro adjetiva António
Sérgio,  Almada Negreiros, Adolfo Coelho e Ramalho Ortigão, deriva de
ontagogia, neologismo criado por Manuel Ferreira Patrício para designar,
nas suas palavras, a ciência e a arte de formar, de conduzir. Mas a onta-
gogia patriciana não é, em caso algum, desprovida de relação, isto é, não
há uma ontagogia sempre e só ontagogia; a ontagogia que o reitor eborense
ideou é uma ontagogia provida de relação, é uma “ontagogia de”, é, con-
cretamente, uma ontagogia de Portugal, é, pois, a ciência e a arte de educar
Portugal –“Tal como a pedagogia é a ciência e a arte de educar a criança,
ou seja, de levar a criança a ser, a ser quem é, também a ontagogia de
Portugal será a ciência e arte de formar Portugal, de levar Portugal a ser,
a ser quem é.” 1.

E do que se escreveu se depreende que, para Patrício, a ontagogia não
é a ontologia, não podendo, todavia, de com esta deixar de estar ligada. Na
realidade, se a ontologia, na clássica definição escolar, é a ciência do ente
enquanto que é (do essente, na terminologia metafísica de Júlio Fragata), a

1. Cfr. Patrício, Manuel Ferreira, “Ontologia e Ontagogia de Portugal em José de
Almada Negreiros” , em Silva, Celina (coord.), Almada Negreiros: a descoberta como
necessidade (Atas do Colóquio Internacional), Fund. Engº António de Almeida.
Porto, 1996, p. 69.



ontagogia é a ciência da educação do ente (ou essente); há, assim, uma ciên-
cia que estuda Portugal enquanto ente (ou essente)  –a ontologia de
Portugal-  e há uma ciência –a ontagogia de Portugal- que aponta o cami-
nho para formar a entidade (ou essência) de Portugal –“Assim, a ontologia
de Portugal será a ciência que trata do ser de Portugal e a ontagogia a ciên-
cia e arte que trata do cumprimento de Portugal” 2.

Todavia, como se educa (ou forma) Portugal, se o Homem, como luci-
damente o afirmava Kant nas primeiras linhas do seu tratado de pedago-
gia, é o único ente que tem que ser educado, se a educação é, pois, coisa
exclusivamente humana? Implicitamente, Manuel Patrício respondeu a
esta dificuldade com a noção de antropagogia. Na sua ótica, a palavra
antropagogia deveria substituir o termo pedagogia, por traduzir melhor o
quid da educação, por um lado, e, por outro lado, por exprimir um con-
ceito mais abrangente que não refere a educação exclusivamente à criança: 

“o que há de essencial no educativo (…) não concerne apenas à criança,

mas a todo o ser humano enquanto tal (…). Entendemos, em conse-

quência, que a Ciência da Educação não deve ser chamada Pedagogia

mas, mais rigorosamente, Antropagogia ”3.

Relacionando a antropagogia com a antropologia, o nosso pensador
frisou ser esta “o esforço do pensamento por captar o ser do homem”4, o
ser do Homem português,  no caso da antropologia de Portugal, enquanto
que aquela, sendo também este esforço do pensamento para captar o ser do
Homem, é, ainda, um outro esforço, a saber, o esforço “ de tentar cumprir,
fazer ser, o homem”5, de educar o Homem,  diríamos, e, in casu, o Homem
português.
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2. Ibidem.
3. Idem, A Pedagogia de Leonardo Coimbra (teoria e prática), Porto Ed., 1992, p. 461.
4. Idem, “Filosofia da educação em Portugal no século XX”, em Calafate, Pedro
(dir. de), História do Pensamento Filosófico Português, vol. V [tomo II], Editorial
Caminho S. A., Lx, 2000, p. 95.

5. Ibidem.



Ora, se a educação é educação do Homem e de nenhum outro ser vivo
ou ente de razão, parece ter mais sentido falar em antropagogia do que em
ontagogia, e, deste modo, seria também mais coerente atribuir a Sérgio,
Almada, Coelho e Ramalho o epíteto de antropagogos, que não o de onta-
gogos. No limite, poder-se-ia mesmo aceitar a ontagogia como tão só o der-
radeiro fundamento racional da antropagogia, de modo semelhante àquele
em que se admitiria a possibilidade de uma fundamentação ontológica da
antropologia. E apenas possibilidade de aceitação porque, reconhecida-
mente, não se pode ignorar que há correntes filosóficas que nunca aceita-
riam um discurso metafísico como base das suas conceções antropológicas
e que, consequentemente, não reconheceriam como válida uma antropago-
gia que recorresse à ontagogia. Quer dizer: é possível uma antropagogia
que não se filie numa ontagogia. 

É nesta perspetiva que podemos dizer que, em Portugal, pululam as
antropagogias. Risivelmente, ao virar de uma esquina ou de uma página
de jornal, deparamos com uma qualquer antropagogia e variadíssimos e
tão estranhos quanto efémeros mestres pensadores da educação nacional.
Numa outra escala, já ao nível da dignidade da inteligência, também
encontramos antropagogias – do Homem português ou do Homem não
situado, do Homem em abstrato – que não pressupõem qualquer ontago-
gia. E, num patamar que consideramos de tanta dignidade intelectual
quanto este, encontramos antropagogias do Homem português, as quais,
porque não o são do Homem em abstrato, mas sim do Homem situado em
Portugal (antropologia de Portugal), se devolvem sempre à questão radi-
cal de saber o que é Portugal (ontologia de Portugal), para que à sua
essência identitária Portugal seja conduzido (ontagogia de Portugal),
através da educação do ser humano real concreto que é cada português
(antropagogia de Portugal), porque Portugal não é Portugal sem os por-
tugueses e porque não se educam esses seres espirituais que são as pátrias (e
Portugal é uma pátria, o que já diz algo do que o ser de Portugal é), mas
sim os homens e mulheres que as criaram e edificaram e lhes continuam e
continuarão a dar vida.
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Assim, na perspetiva que acabámos de delinear, compreende-se, por
um lado, que, a montante, um ontagogo de Portugal se remeta sempre a
uma ontologia de Portugal e, por outro lado, que, a jusante, a ontagogia
de Portugal  se exprima numa antropagogia do Homem português. E
houve-os, os ontagogos de Portugal. A eles se referindo, Patrício apontou
alguns nomes:

“Assim aconteceu, julgo, com Bruno, Junqueiro, Pascoaes, Leonardo

Coimbra, Pessoa, Álvaro Ribeiro, José Marinho, Agostinho da Silva,

Sant’Ana Dionísio, o próprio António Sérgio, Raul Proença, António

José Saraiva, Joel Serrão, Eduardo Lourenço e outros. Assim aconteceu,

exemplarmente, com José de Almada Negreiros.”6

Aqui se elencam, objetivamente e sem qualquer comentário, vários
nomes, exceto dois, António Sérgio e Almada Negreiros, que surgem acom-
panhados de subtis considerações que denotam duas atitudes do fundador
da ontagogia de Portugal: hesitação num caso e aceitação incondicional
noutro caso. Aceitação incondicional, mesmo elevando-o a paradigma, no
caso de Almada – “exemplarmente (…) Almada Negreiros”. Hesitação
quanto a Sérgio – “o próprio António Sérgio”. É como se entre a multidão
de ontagogos de Portugal houvesse um que pontificasse entre os demais, um
primus inter pares – o exemplar Almada – e outro para quem se olha
com alguma desconfiança –Sérgio. Enquanto ontagogos de Portugal, um,
Almada, é indubitável, outro, Sérgio, será duvidoso. São, contudo, dois
ontagogos de Portugal.

Mas Patrício deixou a porta aberta à inclusão de outras figuras na
Ontagogia de Portugal. Pelo que nos perguntamos se, temporalmente logo
antes daqueles, não merecerão também ser acolhidos como ontagogos de
Portugal os da Geração de Setenta e os Vencidos da Vida, como Eça, por

6. Idem, “Ontologia e Ontagogia de Portugal em José de Almada Negreiros”, p. 70.



exemplo?  Pois que outra coisa será A Ilustre Casa de Ramires, mesmo
tendo sido escrita em registo literário, a não ser um tratado queirosiano de
ontologia e ontagogia de Portugal? E A Cidade e as Serras? Tratados
estes que se ligam às considerações antropagógicas que vão desde Os
Maias até ao póstumo A Capital e se encontram, aliás, um pouco por
toda a obra desta figura dourada daquela Geração de Setenta e daqueles
Vencidos da Vida, bem como pela de outros companheiros seus, quais
sejam os também nesta obra abordados Francisco Adolfo Coelho e
Ramalho Ortigão?

Entendemos que sim, pois através das suas propostas para a educação
dos portugueses era Portugal, era sempre Portugal, quem eles queriam res-
gatar da decadência e reconduzir ao convívio de igual para igual com a
civilização. É neste sentido que também aqui se abordam Adolfo Coelho e
Ramalho Ortigão. O sentido do seu pensamento educacional encontra-se,
ultimamente,    na   vontade de ambos de não deixar extinguir-se o ser de
Portugal. A finalidade da sua  pedagogia – fundamentalmente pedagogia
escolar-  foi, então, ajudar a que Portugal   continuasse a existir como
Portugal, ajudar a que Portugal, naqueles  agitados tempos de transição
entre séculos, continuasse a ser Portugal, ajudar, portanto, a que Portugal
continuasse a preservar, reconstruindo-a pela educação para uma época
histórica específica, a sua identidade ôntica. Ora, preservar o ser de
Portugal, reconstruindo-o, ou renovando-o, pela educação, num dado
momento histórico, é a expressão dinâmica (porque a agogia é movi-
mento) da ontagogia de Portugal.

Se bem que de simpatias pela cultura germânica, Coelho, é algo filo-
positivista, Ramalho, um e outro tinham um pensamento sobre a educação
dos portugueses que permite situá-los, nas fronteiras, quanto mais não seja,
da Ontagogia de Portugal.

Neste livro, nós próprios estudando a ensaística de Sérgio, Emanuel
Dias investigando Almada, Natália Correia discorrendo sobre as ideias
liceais de Adolfo Coelho e Conceição Cracel pesquisando a educação em
Ramalho, pretendemos, todos, contribuir para o conhecimento de António
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Sérgio, Almada Negreiros, Adolfo Coelho e Ramalho Ortigão enquanto
ontagogos de Portugal.

Braga, 11 de setembro de 2014,
José Carlos Casulo
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