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INTRODUÇÃO

A presente obra é fruto de um longo, paciente e apaixonado
trabalho de pesquisa sobre a vida e o pensamento de uma das
mais ricas e fascinantes personalidades da vida cultural e
política portuguesa da primeira metade do século XX.

O ensaista e jornalista de intervenção política de cunho re-
publicano e democrático-socialista, o pensador filosófico de orien-
tação racionalista e espiritualista, o bibliotecário competentís-
simo e reformador, o impulsionador de um dos mais inovadores
projectos de divulgação do nosso património cultural e natural,
o combatente pela democracia, que pagou com o exílio e a lou-
cura o apego aos seus ideais, há muito que reclamavam um
estudo aprofundado e crítico que nos revelasse as múltiplas
facetas do seu espírito e da sua acção, superando as evidentes
limitações das raras, modestas ou parcelares abordagens até hoje
tentadas, algumas das quais já da nossa própria responsabi-
lidade.

Data, aliás, do início da década de 70 o nosso interesse e
entusiasmo pela personalidade e pela obra de Raúl Proença,
quando nos vimos envolvidos na organização das comemorações
do cinquentenário da revista Seara Nova, por ele co-fundada e
co-dirigida e à qual havíamos então aportado a convite de Sot-
tomayor Cardia. Coube-nos a tarefa de preparar a reedição
corrigida dos dois volumes das famosas Páginas de Política,
editados em 1938 e 1939 e de há muito esgotados 1. Pudemos

—————————
1 O 1.º volume incluiu nesta 2.ª edição o capítulo IX de Para um Evange-

lho duma Acção Idealista no Mundo Real, o qual, por lapso, não fora publi-
cado na 1.ª edição. Posteriormente, em 1974 e 1975, a Seara Nova publicou,
mas já não sob a nossa responsabilidade, o 3.º e 4.º volumes das Páginas de
Política, que pretendiam reunir os textos restantes de carácter político
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então admirar a força das convicções e do carácter do seu au-
tor, a implacabilidade da argumentação produzida, a lucidez
crítica, a acutilância polémica, ao mesmo tempo que nos sur-
preendia a renovada actualidade do ideário democrático-
-socialista desenhado naquelas páginas. E tivemos igualmente
o privilégio de conhecer pessoalmente a viúva de Raúl Proença
e de ouvir da sua boca a evocação emocionada da vida de luta
e sacrifício de seu marido. Palpitava naquela vida e naquela
obra uma dimensão a um tempo romântica e trágica, aliada a
um racionalismo apaixonado, que nos seduzia bem mais que o
austero classicismo de um Sérgio e o seu frio e abstracto racio-
nalismo. Desde logo ambicionámos aprofundar um dia o conhe-
cimento da vida e da obra do grande seareiro.

A luta pela democracia em que, fiéis ao ideário de Proença,
nos vimos empenhados antes como depois do 25 de Abril, impe-
diu-nos, porém, de levar mais cedo por diante um tal projecto
e gorou, por outro lado, a oportunidade de obter de D. Teolinda
Proença, entretanto falecida, o precioso conjunto de informações
e esclarecimentos requerido por um trabalho deste tipo. Mas logo
que a Biblioteca Nacional, ao tempo dirigida por João Palma-
-Ferreira, comprou o espólio de Raúl Proença no início da dé-
cada de 80, de imediato nos disponibilizámos para aquela que
nos parecia ser a tarefa mais urgente: a publicação do extenso
manuscrito do estudo filosófico sobre o Eterno Retorno, de que
nos falara D. Teolinda e de que se conheciam apenas algumas
partes publicadas em vida de Proença e, um ano após a sua
morte, por iniciativa de Sant’Anna Dionísio 2. A feliz circuns-
tância de, pouco depois, termos sido convidados por Joel Serrão
para exercermos funções docentes no Departamento de História

—————————

do nosso autor. Ficou, porém, muito aquém deste objectivo, como deixámos
explicado na nota 2 ao nosso prefácio de Raúl Proença — Antologia (vol. I,
p. 293).

2 Em vida, Proença publicou alguns trechos desta extensa obra sob os
seguintes títulos: «A Infinidade dos Mundos e o Eterno Retorno em Demó-
crito» (in A Águia, n.º 64, Abril de 1917); «O Eterno Retorno nos Antigos e
nos Modernos» (in A Águia, n.º 65-66, Abril-Maio de 1917); «O Eterno Re-
torno e o Optimismo de Nietzsche» (in Atlântida, n.º 27, 1-15 de Janeiro de
1918); «O Eterno Retorno em Nietzsche» (in Revista de Portugal, n.º 9, Ja-
neiro de 1940). No primeiro aniversário da morte de Proença, Sant’Anna
Dionísio publicou, sob o título «As contradições de Nietzsche», algumas pá-
ginas do capítulo XII da obra, embora com algumas incorrecções (in Seara
Nova, n.º 771, de 23 de Maio de 1942).
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da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, permitiu-nos integrar essa tarefa no projecto
mais amplo de uma dissertação de doutoramento que tivesse
como fulcro a vida e a obra de Raúl Proença. O que não impe-
diu, antes exigiu, que viéssemos a publicar entretanto dois volu-
mes com a reconstituição e transcrição devidamente anotada dos
treze capítulos que compõem aquele estudo filosófico, deixando
os respectivos apêndices para um terceiro volume a publicar
mais tarde 3. Do mesmo modo, entendemos ser de todo útil e
urgente a organização de uma antologia em dois volumes do
pensamento de Proença 4, de forma a assinalar o centenário do
seu nascimento, à qual se seguiram um primeiro estudo biográ-
fico a acompanhar uma condensação dessa antologia 5, bem
como vários artigos e recensões 6— sucessivas e limitadas apro-
ximações deste objectivo mais vasto que consistia em levar por
diante um estudo crítico e aprofundado da mundivivência da-
quele que se considerava acima de tudo um «intelectual político».

À medida, porém, que avançávamos na nossa pesquisa, foi-
-se-nos tornando evidente que esse estudo teria de extravasar
do quadro biográfico stricto sensu, para, explorando o que se
nos afiguravam serem os traços heterodoxos da mundivivência
de Proença, agir como revelador dos limites do universo cultu-
ral e mental do republicanismo português e levar a uma me-
lhor compreensão das razões do impasse político-institucional
do regime que o procurou encarnar.

Pretendemos, assim, potenciar todas as virtualidades da
história biográfica, hoje cada vez mais alvo de uma generalizada
aceitação, depois de algumas décadas dominadas pela história
dos grandes conjuntos estruturais de natureza económico-social
e, mais recentemente, dos arquétipos culturais e mentais 7. Este

—————————
3 Raúl Proença, O Eterno Retorno, introdução, fixação do texto e notas de

António Reis, vol. I, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1987, vol. II, Lisboa, Insti-
tuto da Biblioteca Nacional e do Livro/Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1994. Sobre os apêndices, ver a nossa introdução no vol. I, pp. 18, 23, 24, 28,
31 e 32.

4 Raúl Proença—Antologia , vols. 1 e 2, Lisboa, Ministério da Cultura,
1985.

5 Raúl Proença—Estudo e Antologia , colecção Testemunhos Contempo-
râneos, Lisboa, Publicações Alfa, 1991.

6 Cf. «Bibliografia».
7 Para uma síntese da evolução da atitude da historiografia contemporânea

perante a biografia, bem apoiada em abundante bibliografia, ver José Amada
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projecto surge então como a tradução necessária e desejável de
uma aposta de há muito feita na fecundidade da história bio-
gráfica, cuja capacidade para rendibilizar a investigação desen-
volvida nos domínios da história política, institucional, econó-
mica, social, cultural e das mentalidades, acrescentando-lhe ao
mesmo tempo a mais-valia própria da reconstituição de uma
vivência pessoal, sempre nos pareceu irrecusável.

A última década acabou, porém, por converter em consensual,
ou quase, aquilo que de início poderia ser tido como uma aposta
algo arriscada. Hoje é, com efeito, cada vez mais frequente vermos
reabilitados os direitos não apenas do «acontecimento» como do
«indivíduo», até há pouco afogados na «longa duração», na «socie-
dade» e na «estrutura» 8. Simples efeito de moda do «star-system»
do presente 9 ou dos actuais ritos de «mediatização» e «celebra-
ção»? 10 Não o cremos. Quer-nos antes parecer que, como muitas
vezes na história das ciências, espremido o limão de um novo
modelo explicativo, logo nos damos conta de que ele é afinal insu-
ficiente para apreender toda a complexidade do real e que se tor-
na necessário recuperar alguns filões abandonados—reciclando-
-os embora à luz dos progressos entretanto obtidos—se quisermos
ultrapassar os impasses a que conduziu um tal modelo global.

Entre o colóquio sobre a biografia organizado em França sob
a égide da Association Histoire au Présent em 1985 11 e a apre-
sentação em Portugal de uma comunicação como a da historia-
dora Maria de Fátima Bonifácio, sob o significativo mas ainda
algo provocatório título «O abençoado retorno da velha Histó-
ria» em 1993 12, foi todo um caminho que entre nós entretanto

—————————

Mendes, «A biografia na história», in IX Encontro de Professores de Histó-
ria—Comunicações , Caldas da Rainha, 15, 16 e 17 de Maio de 1991, pp. 9-19.

8 Cf. a este respeito o pioneiro artigo entre nós de Maria de Fátima
Bonifácio, «O abençoado retorno da velha história», in Análise Social, 4.ª série,
vol. XXVIII, n.º 122, 1993-3, pp. 623-630.

9 Em entrevista ao jornal Público, de 6 de Abril de 1991, Michelle Perrot
afirmava a propósito do regresso de uma «história mais heróica e biográfi-
ca»: «Sim, penso que é o ‘star-system’ do presente que faz com que solicite-
mos aos historiadores um ‘star-system’ das outras épocas.»

10 Cf. Michel Trebitsch, «Post-Scriptum au colloque: les folies de Byron»,
in Sources, Travaux Historiques, Paris, n.º 3-4, La Biographie, 1985, p. 201.

11 Cf. Sources, Travaux Historiques, Paris, n.º 3-4, La Biographie, 1985.
12 Cf. art. cit. Esta comunicação, que deu origem ao artigo citado, viria

a ser amplamente desenvolvida no ensaio de 107 páginas intitulado Apolo-
gia da História Política, que deu o título ao livro editado pela Quetzal (Lis-
boa, 1999) onde a autora colige alguns estudos sobre o século XIX português.
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se percorreu, mais ao nível da consciencialização da evolução
epistemológica operada do que propriamente de uma prática
consentânea 13.

Não se trata já, e apenas, de conceder a bondade de um
«regresso qualitativo, através do expediente do estudo de caso»,
entendido como simples «complemento» de «aproximações seriais
quantificadas», que prefere aos heróis de primeiro plano da
história tradicional os testemunhos de personagens menores ou
quase anónimas, como pretendia Vovelle em 1985 14, mas de ir
mais longe, reabilitando todo um outro modo de fazer história,
na base do ressurgimento da narrativa como «construção dra-
mática» que «pressupõe a selecção e ordenação dos factos numa
sequência de relações com pertinência significativa», segundo
procedimentos, regras e critérios que «garantem uma protecção
satisfatória contra aquilo que o senso comum condena, e justa-
mente, como arbitrariedade» 15.

Contra uma História reduzida ao duvidoso estatuto de «Ciên-
cia Social» descodificadora de um mundo «desprovido de sujei-
tos, apenas povoado de agentes […] que agem sob a determina-
ção das mais variadas coisas, menos da sua própria razão»,
Maria de Fátima Bonifácio reabilita uma História-disciplina
literária, apta a recuperar o seu «terreno de pesquisa tradicio-
nal—a política, as grandes figuras, as instituições, a história
do pensamento e das ideias, a diplomacia e as relações inter-
nacionais, a história militar e constitucional», sem receio de res-
postas comprometidas em função da «Weltanschauung» do his-

—————————
13 São ainda hoje raros os trabalhos académicos de escopo biográfico que

pretendem ir mais além do que a habitual introdução biográfica a estudos
centrados no pensamento ou na doutrina de um autor. A propósito da es-
cassez entre nós de biografias históricas, refira-se a opinião pertinente de
A. H. Oliveira Marques, em entrevista concedida ao Jornal de Letras, Artes
e Ideias, de 29 de Janeiro de 1991: «A biografia depende em grande parte
das memórias das descrições de vidas pessoais. E a nossa memorialística,
como já se disse, é muito fraca […]. E também houve, nos últimos tempos,
uma espécie de complexo em relação à biografia. O historiador português pa-
rece ainda julgar que ocupar-se de uma biografia é fazer um tipo de história
menor, secundário; para perder esse complexo, tem de compreender que a
biografia é uma forma tão elevada e tão importante como a História Econó-
mica, a História Social ou a História Política e é fundamental para nós fazer
biografias!»

14 Cf. Michel Vovelle, «De la biographie à l’étude de cas», in Sources, Tra-
vaux Historiques, número citado.

15 Cf. Maria de Fátima Bonifácio, art. cit.
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toriador, que «é precisamente o que lhe permite julgar homens,
avaliar factos, ponderar situações, por forma a determinar o que
é que foi a causa de quê» 16. É este entendimento da História
que, segundo ainda Maria de Fátima Bonifácio, vem legitimar,
em última análise, a biografia como género literário, na exacta
medida em que «explicar (note-se que não digo ‘descodificar’) o
comportamento dum sujeito (note-se que não digo ‘prática’ nem
‘actor’), i. e., explicar o comportamento de alguém que sente,
pensa, decide e actua, exige na verdade um grande esforço de
compreensão e empatia», que «pressupõe a capacidade de ‘vi-
vermos’ a subjectividade dos outros, de vibrarmos com as suas
ambições, de nos infectarmos com as suas invejas, de parti-
lharmos as suas vinganças, de nos emocionarmos com as suas
paixões» 17.

No mesmo sentido vai o ensaio recente de um Jacques Ran-
cière 18 —tal como Maria de Fátima Bonifácio um althusseriano
desiludido—ao denunciar os «efeitos perversos» da história
científica da longa duração e da história democrática dos anó-
nimos, ou seja, a exclusão da «poética» do saber em nome da
obsessão da ciência e a recusa da capacidade de intervenção dos
indivíduos na história em nome da «geografização» da histó-
ria. Também ele conclui que «o problema não está em saber se
o historiador deve ou não fazer literatura, mas sim que tipo de
literatura ele faz» 19. Poderíamos acrescentar que a opção do his-
toriador não está então, como pretendia Claude Lévi-Strauss 20,
entre uma história que «ensina mais e explica menos e uma
história que explica mais e ensina menos», mas sim entre uma
história que literatiza (ou «poetiza») mais e explica mais e uma
história que cientifiza (ou ‘descodifica’) mais e explica menos.

Se se nos afigura salutar e compreensível esta revolta recen-
te contra o peso excessivo e mesmo uma certa ditadura episte-
mológica da história-ciência social, receamos bem, por outro
lado, que um incontrolado balanceamento do pêndulo no sentido

—————————
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Cf. Jacques Rancière, Les noms de l’histoire. Essai de poétique du sa-

voir, Paris, Seuil, 1992.
19 Ibidem, p. 203.
20 Citado por Felix Torres, «Du champ des Annales à la biographie: réfle-

xions sur le retour d’un genre», in Sources, Travaux Historiques, número
citado, p. 141.



13

contrário nos conduza a uma pelo menos discutível subalterniza-
ção da necessidade ou, no mínimo, da utilidade de uma atitude
compreensiva dos conjuntos e estruturas em que se inserem os
factos previamente seleccionados e hierarquizados pela sua ca-
pacidade de potenciarem consequências significativas a prazo 21.
De outro modo o trabalho do historiador arrisca-se a confundir-
-se com o de um «bricoleur» de factos e situações, mais próximo
de outros géneros literários como o jornalístico ou o dramatúrgi-
co do que daquele que deve constituir o seu género específico. Ora,
como adverte Jacques Le Goff, o acontecimento é mais revelador
e acelerador da mudança do que seu criador 22.

Em suma, se a atitude conceptualizante que recorre a um
conjunto de modelos e conceitos hauridos nas ciências sociais
como instrumentos de orientação na busca de hipóteses explica-
tivas não deve ser erigida como a estação terminal do trabalho
do historiador ou absolutizada nas suas potencialidades inter-
pretativas, também não deve, do nosso ponto de vista, ser aprio-
risticamente desprezada ou renegada como inútil ou mesmo
malsã… A primeira opção conduz fatalmente à transformação
da história num discurso estrutural e antinarrativo em torno
de «campos» e «problemáticas» de onde os sujeitos vivos são
evacuados ou quando muito utilizados como «reservatório de
factos que dão acesso ao colectivo» 23. A segunda opção arrisca-
-se a deitar fora o bebé com a água do banho, ou seja, a privar
gratuita e precipitadamente o historiador de um arsenal inter-
pretativo que, utilizado com as devidas cautelas, pode ter um
eficiente papel a desempenhar na construção da sua narrativa
dramática sobre o real ocorrido.

Definido em grandes linhas o quadro epistemológico em que
nos movemos 24, é altura de analisarmos os seus efeitos sobre a
história biográfica aqui tentada, de molde a melhor definir o

—————————
21 Cf. a este respeito António Reis, «O jornalista e o historiador: aproxi-

mações e diferenças», Penélope, n.º 12, 1993, pp. 137 e 139.
22 Cf. Jacques Le Goff, Reflexões sobre a História, Lisboa, Edições 70,

s/d, p. 23.
23 Daniel Madelénat, La Biographie, Paris, PUF, 1984, p. 111.
24 Sobre este quadro ver também a nossa comunicação na mesa-redonda

sobre «O elemento imaginário no objecto e na abordagem das ciências huma-
nas», integrada no I Festival do Imaginário de Abrantes em 1996 (in Actas
do I Festival do Imaginário, Abrantes, 1999), na qual aproveitámos igual-
mente o ponto de vista conciliador de Paul Ricoeur, in La Narrativité, Paris,
Seuil, 1988.
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seu território e o contexto que a envolve, o paradigma metodo-
lógico escolhido, os procedimentos e regras adoptados, bem como
as dificuldades a ela inerentes.

Antes de mais, este quadro exclui um certo uso tradicional
do género biográfico como mera compilação mais ou menos eru-
dita de factos relativos à vida de um indivíduo, com subalter-
nização das condicionantes epocais que o rodeiam, e a que se
acrescenta um resumo da sua obra escrita, quando ela exista,
em tom geralmente acrítico e homenageante. Hoje em dia, como
afirma J. P. Rioux, «ninguém escreveria uma vida sem centrar
o seu exame sobre o vaivém do individual ao colectivo» 25 ou
reduziria os actos da personagem biografada a «factos despro-
vidos da aura dos inconscientes, dos mitos e das memórias
transportadas» 26. Já Raymond Aron, aliás, lembrava que a
«individualidade humana da pessoa é construída a partir de
um fundo comum», espécie de «espírito objectivo, representações
colectivas» que fixam para cada época o possível e o impossível,
o provável e o inverosímil 27. O mesmo pressuposto leva Rémy
Handourtzel a sublinhar que «o historiador-biógrafo parece
condenado a fazer navegar a sua barca entre a conjuntura e a
estrutura, entre a ‘micro’ e a ‘macro’-História, sem dúvida para
maior benefício da sua investigação», sem que tal exclua, porém,
a pertinência do tratamento tipológico de uma biografia política 28.

Todavia, esta acentuação da importância do contexto epocal
corre o risco de normalizar excessivamente o que há de irredu-
tível em todo o destino individual, reconduzindo o aparente
desvio ou singularidade do biografado às estruturas mentais do
universo de que faz parte. Como observa pertinentemente Gio-
vanni Levi, é de «deplorar que o contexto seja muitas vezes
descrito como rígido, coerente, e que sirva de tela de fundo
imóvel para explicar a biografia», até porque «os destinos indi-
viduais enraizam-se bem aqui num contexto, mas não agem
sobre ele, não o modificam» 29. Com efeito, se «não se pode ne-

—————————
25 «Entretien avec J. P. Rioux», in Sources, Travaux Historiques, número

citado, p. 217.
26 Ibidem.
27 Citado por Daniel Madelénat, in op. cit., pp. 105-106.
28 «Sur les trajectoires individuelles de la vie politique», in Sources, Tra-

vaux Historiques, número citado, p. 91.
29 «Les usages de la biographie», in Annales ESC, Paris, n.º 6, Novem-

bre-Décembre 1989, p. 1331.
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gar que haja um estilo próprio de uma época, um habitus resul-
tante de experiências comuns e reiteradas, tal como, em cada
época, há bem o estilo próprio de um grupo», «também existe,
para cada indivíduo, um espaço de liberdade significativo que
encontra precisamente a sua origem nas incoerências dos con-
fins sociais e que dá origem à mudança social» 30. Em suma,
«há relação permanente e recíproca entre biografia e contexto: a
mudança é precisamente a soma infinita destas inter-relações» 31.

Dar conta da subtil dialéctica que se estabelece entre a per-
sonagem e a sua época, sem, porém, ser levado a exagerar a
importância de certos fenómenos históricos por via de uma
aproximação de tipo biográfico, eis, pois, o primeiro desafio a
que o historiador-biógrafo de hoje tem de responder. Desafio
ainda mais aliciante quando o biografado se situa nas margens
do paradigma dominante, como é o caso de Raúl Proença. Por-
que então a análise das reacções da personagem sobre o meio
tende a tornar-se o fio condutor da narração dramática da sua
vida, em busca da dimensão trágica a que frequentemente con-
duz a sua rebeldia, sem que tal, por outro lado, implique uma
minimização do poder do universo envolvente. Não era Nietzs-
che que dizia: «Se precisais de biografias, que não sejam aque-
las que têm por refrão ‘Fulano de tal e o seu tempo’, mas antes
aquelas que deveriam ter por título ‘Um lutador contra o seu
tempo’»? 32 E luta tanto mais heróica quanto mais forte e pode-
roso for esse «tempo».

Foi, aliás, esta uma das razões que nos levou a escolher a
figura de Raúl Proença para tema da nossa dissertação, como
mais adiante explicaremos melhor, certos de que ela nos pro-
porciona um campo exemplar de aplicação de um tal modelo
biográfico, que reconhece a um tempo o poder do meio e a capa-
cidade de reagir sobre ele. Como afirma Daniel Madelénat no
seu obrigatório estudo sobre a biografia, «a biografia apresenta
em primeiro plano, como uma totalidade, um indivíduo cujas
relações com o meio constituem, de facto, uma troca vital e
constante; ela deve, pois, limitar e esquematizar os seus laços
ao universo envolvente, captar as influências e os factores que
o relativizam sem o dissolverem, ou construir uma espécie de

—————————
30 Idem, ibidem, p. 1135.
31 Idem, ibidem, p. 1134.
32 Considérations Inactuelles I et II, Paris, Gallimard, 1992, p. 135.
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etologia que assegura um equilíbrio entre a originalidade de um
carácter e o poder do meio» 33.

Nesta mesma obra, Daniel Madelénat tem o mérito de nos
traçar em linhas incisivas a evolução histórica dos sucessivos
paradigmas da biografia: o clássico, o romântico e o moderno.
Uma evolução caracterizada pelo «progressivo apagamento das
funções religiosa e moral, em proveito da informação objectiva
sobre uma personalidade», por um processo de laicização que
substitui os esquemas hero e hagiográfico por uma maior indi-
vidualização, por uma «exploração do eu mais que da persona-
gem, do irracional escondido mais que do racional afivelado,
dos móbeis mais do que dos motivos» e por uma «literarização»
crescente nos processos de narração 34. Em consequência, alar-
gou-se para o biógrafo o seu campo de observação, que passa a
incluir zonas até então tabus, como a própria vida íntima e
sexual do biografado, os seus vícios e eventuais baixezas, o seu
inconsciente pessoal e colectivo. E a intuição erige-se em proce-
dimento cognitivo paralelo ao da ciência, para melhor captar
os segredos da persona-máscara que esconde tantas vezes uma
multiplicidade de eus, com os inevitáveis reflexos na própria
escrita biográfica, também ela mais caleidoscópica 35. Assim se
ultrapassariam os limites da verdade positivista, presa das
lacunas dos testemunhos e da ambiguidade dos documentos 36.

Comentando este esquema evolutivo, Michel Trebitsch 37 de-
lineou um quadro em que a personagem na sua complexidade
e o sujeito como projecto surgem como os elementos definidores
do biografado do paradigma moderno, por oposição ao estereótipo
do sujeito unitário (paradigma clássico) e à identidade interior
do sujeito como «eu profundo» (paradigma romântico). Por conse-
quência, enquanto no paradigma clássico a obra esconde a vida
e no paradigma romântico a vida explica a obra, no paradigma
moderno vida e obra entretêm uma relação dialéctica, revelando-
-se mutuamente através de um complexo sistema de mediações
que Sartre teve o mérito de identificar. Diferentes são, por ou-
tro lado, as atitudes do biógrafo que, de juiz que aparece no
paradigma clássico, se transforma em observador imparcial que

—————————
33 In op. cit., p. 126.
34 Ibidem, p. 37.
35 Cf. ibidem, pp. 64-65.
36 Cf. ibidem, p. 71.
37 In art. cit., p. 207.
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desaparece no paradigma romântico, para passar a estabelecer
uma relação afectiva de implicação no paradigma moderno 38.

Vale a pena analisar, neste contexto, o método biográfico
sartriano, pelas virtualidades que exibe ao aprofundar o para-
digma moderno num sentido a nosso ver compaginável com os
pressupostos epistemológicos em que nos movemos e acima refe-
rimos. Sartre, com efeito, bate-se contra os modelos explicativos
de tipo determinista, sejam eles os de matriz psicanalítica ou
marxista, na base de uma concepção do homem como projecto
livre, sujeito de escolhas em vez de sujeito preso a uma identi-
dade fixa, que se traduz no próprio estilo da obra de que é autor.
«Escrever uma biografia é, pois, em primeiro lugar tentar iden-
tificar este projecto e reencontrá-lo na sua origem»—afirma com
segurança 39. O sentido de uma vida não se apreende, por isso,
na simples sucessão cronológica de factos. Estes terão sempre
de ser interpretados como «sinais a decifrar» que se integram
em «zonas» de significação, por sua vez organizadas em torno
de «cortes» e «crises» numa dinâmica permanente de ultrapas-
sar/conservando. «Uma vida desenrola-se em espirais; repassa
sempre pelos mesmos pontos mas a níveis diferentes de inte-
gração e de complexidade» 40—dirá Sartre numa síntese feliz.
A concepção do indivíduo como um «universal singular» obriga,
por outro lado, o biógrafo a recorrer ao conceito de «mediações»
para dar conta da subtil trama que se estabelece entre o «fazer»
e o «ser», entre o sujeito individual e o grupo, através de um
«método progressivo-regressivo» «que determinará progressiva-
mente a biografia aprofundando a época, e a época aprofundando
a biografia» 41. Inspirando-se neste método, Norman K. Denzin
propõe-nos um procedimento em quatro «momentos sequenciais»:
1) Descrição fenomenológica pormenorizada dos projectos e das
acções; 2) Distanciação que restitui os actores ao seu contexto
histórico e social; 3) Regresso aos actos para captar então todos
os seus níveis de motivação e significação; 4) «Totalização his-
tórica», através da qual o sujeito, os seus projectos, os seus actos,
são reintegrados no movimento social-histórico 42.

—————————
38 Cf. ibidem, p. 207.
39 In Questions de Méthode, Paris, Gallimard, coll. Idées, 1976, p. 141.
40 Ibidem, p. 149.
41 Ibidem, p. 188.
42 Cf. «Interpreting the lives of ordinary people: Sartre, Heidegger and

Faulkner», in Life stories/Récits de vie, n.º 2, 1986, pp. 14-20.
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Se não tivermos a pretensão de aplicar de uma forma rígida
esta metodologia nem de nos enfeudarmos cegamente aos seus
pressupostos ontológicos, estamos em crer que ela constitui um
útil contributo para o trabalho do historiador-biógrafo de hoje
e particularmente para o projecto que empreendemos sobre Raul
Proença.

Por isso, procurámos nesta dissertação interligar em perma-
nência a caracterização de um projecto de vida e das suas acções
com o respectivo contexto histórico e sociocultural, ao longo de
uma sequência de quatro tempos e zonas de significação orga-
nizados em torno dos correlativos cortes: os anos da juventude
ou o intelectual político em formação (1884-1910); os anos da
distanciação ou o intelectual político em reflexão (1910-1921);
os anos da intervenção ou o intelectual político em acção (1921-
-1927); os anos do exílio e da loucura ou o intelectual político
em frustração (1927-1941). Em cada um destes tempos e zonas
de significação, procurámos articular as diferentes dimensões
da vida do nosso biografado—da vida privada e afectiva à vida
profissional, do pensamento doutrinário à intervenção política,
da crítica jornalística à acção no terreno da luta—, de forma
a evidenciar o modo como interagem umas nas outras, ilumi-
nando-se reciprocamente. E, mais do que uma simples e fácil
descrição da evolução cronológica do seu pensamento, artigo a
artigo, tentámos antes uma revisitação das ideias à luz de uma
aproximação mais sistematizada, por um lado, mais aprofun-
dada e crítica, por outro. Não será esta também uma forma de
captar melhor todos os níveis de motivação e de significação dos
actos de uma vida? Com efeito, a ética da liberdade, a teoria
da democracia e a estratégia do papel director das elites inte-
lectuais, formuladas por Proença, não devem ser vistas apenas
no estrito plano objectivo de um corpo doutrinário, com o seu
lugar próprio na história das ideias. Agem também como reve-
ladoras de um projecto de vida a um nível mais elaborado de
motivação e significação.

Por último, na conclusão procedemos a nosso modo à «totali-
zação histórica», integrando o sujeito, os seus projectos e os seus
actos no movimento social histórico, numa revisitação crítica da
época, do seu paradigma cultural e do regime republicano, à
luz do contributo próprio de Proença. Uma revisitação que nos
permitiu dar-nos conta do progressivo desfasamento desse para-
digma no contexto europeu e nacional e da fragilidade, para não
dizer inviabilidade histórica desse regime. E que igualmente nos
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elucidará sobre os alegados efeitos perversos no imediato do
diagnóstico e da terapêutica propostos e sobre o sucesso a prazo
de ideias porventura demasiado modernas para a época e o país
em que foram formuladas.

Estabelecido o quadro metodológico em que nos movemos,
importa ainda referir brevemente as opções feitas na elabora-
ção da narrativa biográfica. Seguindo o esquema de Daniel
Madelénat 43, que distingue as várias práticas adoptadas quanto
ao modo de narração, ao tratamento do tempo e à sintaxe geral
da narrativa, entendemos privilegiar, no que ao modo de nar-
ração concerne, uma perspectiva «externa» que guardasse uma
certa distância crítica do biógrafo em relação ao biografado, sem
prejuízo do uso da intuição empática no plano epistemológico.
Difícil equilíbrio este que «reclama do biógrafo a riqueza hu-
mana de um vibrante ressoador e o apagamento de uma câmara
de ecos; uma objectividade conquistada sobre as ambiguidades
de um companheirismo passional, sobre uma amorosa e dolo-
rosa tensão, e não um frio distanciamento» 44.

Nem a perspectiva neutra do total apagamento do biógrafo
que se limita a debitar informação, nem a perspectiva interna
em que o biógrafo tende a meter-se na pele do biografado,
recorrendo no limite à própria narração em primeira pessoa, nos
pareceram, pois, aceitáveis à luz dos pressupostos epistemológi-
cos e metodológicos acima definidos. A primeira facilmente nos
induziria a um quadro positivista, a segunda arriscava-se a
mergulhar-nos numa excessiva e acrítica subjectivização ilusio-
nista. Sendo certo, porém, que a distância a estabelecer pode
variar conforme o peso respectivo dos momentos da vida do
biografado e a natureza das temáticas em jogo.

Quanto ao tratamento do tempo, optámos por uma ordem
cronológica global, mas não rígida, no interior de cada um dos
quatro grandes períodos e «zonas de significação» em que divi-
dimos a vida de Proença, sensíveis como fomos ao ponto de vista
sartriano a este respeito. Nem sempre, aliás, se torna fácil com-
binar uma lógica do tempo com uma lógica de vida… Por outro
lado, muito variável foi a relação entre a quantidade de texto
produzido e a duração de cada um dos períodos narrados
(o chamado «tempo»), condicionada pela riqueza da documen-

—————————
43 In op. cit., pp. 150-158.
44 Ibidem, p. 94.
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tação disponível para cada um deles e pela importância respec-
tiva, factores estes, aliás, sempre em relação proporcional no caso
do nosso biografado. O terceiro e o quarto períodos, o dos anos
da intervenção (1921-1927) e o dos anos da frustração (1927-
-1941), viram-se, assim, claramente privilegiados em termos de
texto.

Por último, e quanto à sintaxe narrativa, optámos pela cha-
mada «estratégia doce de concentração e integração unitária, que
subordina o detalhe a um desígnio global», contra as «estraté-
gias duras» da «homogeneidade seca da notícia» ou da «atomi-
zação da narrativa em reflexos contraditórios» 45. O triângulo
época-homem-obra no equilíbrio das suas articulações internas
comandou a relação entre o todo e as partes, evitando-se dis-
persões erráticas, sem prejuízo da atenção a pormenores ou
micro-episódios significativos.

Acrescentemos ainda que, estilisticamente, se procurou o com-
promisso possível entre a fluidez própria da narrativa e a des-
continuidade discursiva do ensaio, fiéis à convicção de que a
história é, antes de mais e no fim de tudo, uma narração lite-
rário-dramática que procura reproduzir o real ocorrido e vivido
por seres de carne e osso… Uma narração que não impede, antes
pode exigir, o recurso à imaginação, designadamente na formu-
lação de hipóteses explicativas que permitam responder aos
silêncios e lacunas documentais, e que falhará o seu alvo se não
for servida por um discurso a um tempo rigoroso e comunica-
tivo. Até porque, como bem afirma Maria de Fátima Bonifácio,
«tal como nos romances, não pode haver uma boa história mal
escrita»… 46 Desafio este não menor que os anteriores e ao qual
não estamos certos de ter correspondido, quanto mais não seja
pelas condicionantes de um trabalho de natureza académica,
que, no entanto, procurámos aligeirar na versão ora publicada.

Tudo o que ficou dito, porém, não deve ser entendido como
resultante de uma qualquer ilusão sobre a viabilidade de supe-
rar um último obstáculo epistemológico—o de que é possível
contar toda a verdade de uma vida, como se a biografia pudesse
abarcar a totalidade de uma existência. Bom será, pois, deixar
aqui bem evidenciada a consciência dos limites, dificuldades e
mesmo impossibilidades inerentes a qualquer empreendimento

—————————
45 Daniel Madelénat, op. cit., p. 156.
46 In art. cit.
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