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Nesta comunicação analiso a contribuição original de Vasco de Magalhães-

Vilhena para o desenvolvimento internacional da epistemologia marxista no plano da 

teoria do conhecimento histórico. Para tal baseio-me no diálogo exigente que 

Magalhães-Vilhena manteve desde 1949 até perto da morte em 1993, com a filosofia 

crítica de António Sérgio. Utilizei a Obra bilingue de Magalhães-Vilhena publicada a 

partir das teses de doutoramento sobre Sócrates, na Sorbonne, em 1949, acrescida de 

trabalhos seus inéditos que preparei para publicação: Estudos Inéditos de Filosofia 

Antiga (Gulbenkian, 2005) e a monumental monografia, António Sérgio. O Idealismo 

Crítico: Génese e Estrutura. Raízes Gnoseológicas e Sociais. Estudo Social das Ideias, 

obra que há três anos espera publicação e à qual chamo aqui simplesmente Monografia
2
.  

A presente comunicação inicia-se com uma brevíssima resenha da teoria do 

conhecimento histórico de Sérgio, feita a partir da Monografia, e prossegue com duas 

problemáticas epistemológicas conexas, centradas, a primeira na concepção de realidade 

histórica e a segunda na concretização das ideias sociais na prática histórica.       

Termino este intróito também rápido recordando que na formação intelectual de 

Magalhães-Vilhena confluíram muito cedo dois racionalismos de matrizes 

gnoseológicas divergentes: o materialismo dialéctico de Marx e o idealismo crítico de 

Sérgio, ambos opostos aos irracionalismos filóficos de então. Assim, a par da influência 

decisiva de Marx, Magalhães-Vilhena reivindicou sempre a de Sérgio de quem se 

considerou discípulo “heterodoxo”.   

 

Breve Resenha da Teoria do Conhecimento Histórico de António Sérgio.  
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Magalhães-Vilhena faz anteceder o estudo da teoria do conhecimento histórico 

de António Sérgio na Monografia por um exame profundo da sua gnoseologia, pondo 

em relevo tratar-se dum racionalismo de pendor neokantiano que prescinde das formas a 

priori da sensibilidade e que reduz a noção kantiana de “coisa em si” a uma incógnita, a 

um “x”, em nome de um kantismo idealizado, mais consequente, despojado do que 

contraditasse a sua suposta essência
3
. A teoria do conhecimento histórico de Sérgio 

encontra-se em plena sintonia com a sua gnoseologia idealista. No seu cerne está a 

concepção-chave de facto histórico que para ele “é um denso tecido de relações 

inteligíveis, uma harmonia progressiva de ideias”, visto “nenhum facto poder existir 

anteriormente à ideia”. O critério de objectividade dos factos é sempre e só, “a 

coerência de um sistema de ideias que procura interpretar o que nos aparece no espírito” 

de acordo com a legalidade da consciência, como escreve certeiramente Magalhães-

Vilhena. Para Sérgio as interpretações económicas que ele faz dos acontecimentos 

históricos “não têm coisa alguma de materialista”; para ele, idealista crítico, “as 

interpretações económicas dos acontecimentos históricos resultam das ideias dos 

homens (embora ideias sobre vantagens económicas)”; e acrescenta com uma ponta de 

coqueteria: “O motor da evolução histórica é o que está no pensamento como ideia, são 

as forças intelectuais de produção”
4
.     

 

A concepção de realidade histórica. 

 

É numa obra de 1948/49, Les Incidences sociales du platonisme
5
, coeva das 

teses de doutoramento, que Magalhães-Vilhena, num diálogo subliminar com Sérgio, se 

debruça sobre a concepção de realidade histórica vinculativa das categorias de factores 

de história e de causalidade. Magalhães-Vilhena começa por destacar o seu acordo de 

princípio com uma crítica incisiva que Sérgio fizera havia pouco à chamada “teoria dos 
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factores” históricos, a qual pretendia submeter dogmaticamente ao império de um só 

factor, ou seja, de um elemento isolado do todo, como escreve Magalhães-Vilhena, a 

totalidade do devir histórico (seja esse factor geográfico, económico, ou outro)
6
. Na 

continuação do diálogo, Magalhães-Vilhena vê-se porém, compelido a marcar 

divergências de fundo com a epistemologia de Sérgio surgidas em ligação com a 

concepção de realidade histórica.  

Quais são essas divergências? De acordo com a epistemologia idealista sergiana, 

a realidade histórica, o concreto histórico é sempre uma construção mental, objectiva 

porque baseada na racionalidade e na legalidade da consciência, no seu apriorismo. 

Epistemologicamente, a realidade histórica, o facto, só existem como objecto do 

pensamento. Sérgio nunca sai do âmbito da consciência, como se viu. Ao invés, na 

teoria materialista de Magalhães-Vilhena a realidade concreta histórica, de que 

subsistem vestígios documentais, é independente do pensamento do historiador que a 

constrói cientificamente. É esta concepção de realidade histórica, independente do 

historiador, que obsta a que se possa reduzir a totalidade dos aconteceres da história a 

causas ideais emanadas da livre espontaneidade criadora da consciência, como sustenta 

Sérgio. O ser social, entendido por Magalhães-Vilhena como o conjunto objectivo das 

relações sociais e da produção, permite estudar os nexos, as interacções que, de raiz, se 

estabelecem e desenvovlvem na práxis entre o ser social objectivo e a consciência social 

subjectiva. Neste sentido, a ideologia é entendida como a transposição criativa, 

prospectiva, do ser social na consciência, e por isso capaz de uma acção dialéctica 

retroactiva – a acção retroactiva da consciência no ser social. Na interacção do objectivo 

e do subjectivo origina-se a causalidade em história. 

Mesmo assim, Magalhães-Vilhena acha útil, em 1948, pôr de sobreaviso o leitor 

incauto contra qualquer interpretação mecanista do seu pensamento.  

Se os homens, agentes da história, permanecem “sujeitos a necessidades 

históricas” (“as ideologias têm vínculos que unem interesses de classe e a posição 

social”), isso não sigifica para Magalhães-Vilhena “que se queira negar a autonomia 

relativa do pensamento e fazer do homem e das suas ideias um produto do meio, até 

mesmo das relações de produção”. “Por essa razão, escreve, uma doutrina, seja ela 

filosófica, científica ou outra, é também numa parte muito importante, o resultado 

natural, por vezes inelutável, do encadeamento interno do desenvolvimento do 
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pensameto a cargo dos intelectuais”. E, prossegue, é porqe há “um eficácia real das 

ideias sobre elas mesmas e sobre a vida material”, ou seja, “é porque a ideologia é 

também uma causa, uma força capaz de acção, que se pode falar de umwälzende ou 

revolutionäre Praxis: de actividade humana que modifica as condições existentes, 

modificando-se a si mesma”
7
.   

Se neste passo a dialecticidade materialista de Marx, oposta a interpretações 

mecanistas dos anos 40, está bem patente, Magalhães-Vilhena vai porém mais longe na 

Monografia, e põe em relevo que na relação do pensamento com o mundo objectivo, na 

transposição desse mundo na mente humana, no seu reflexo, não há qualquer 

passividade. O reflexo da realidade autónoma no sujeito é já em si dinâmico, constitui-

se na prática milenária da humanidade como embrião da dialéctica materialista do 

objectivo e do subjectivo. 

Ao recusar a existência de qualquer passividade na concepção de reflexo, 

Magalhães-Vilhena, leitor atento das Teses sobre Feuerbach de Karl Marx, volta a 

aproximar-se de Sérgio, da pertinente análise crítica que este faz da passividade que 

impera nas relações entre a sensação e a ideia no empirismo sensualista (na espécie o do 

Berkeley dos Três Diálogos de Hillas e Filonous em Oposoção aos Cépticos e Ateus
8
). 

Crítica que Magalhães-Vilhena perfilha. Escreve então na sua Monografia, em 

confronto aberto com interpretações marxistas dos anos 40 que retomam a passividade 

da concepção empirista de reflexo: 

Se a analogia do pensamento “com um espelho fosse admissível, o 

conhecimento de-ter-se-ia no imediato e comportaria pelo menos um momento de pura 

passividade. Ora o reflexo nunca é passivo”
9
. Para Magalhães-Vilhena o pensamento é 

essencialmente activo, transpõe a realidade, é prospectivo, reflecte-a de modo criador. 

Mas diferentemente de Sérgio que defendia a completa autonomia do pensamento 

teórico das condições históricas e materiais, Magalhães-Vilhena concebe essa 

autonomia como relativa, em desacordo com a unilateralidade de Sérgio. Do ponto de 

vista materialista dialéctico de Magalhães-Vilhena, aqui em oposição inconciliável ao 
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idealismo de Sérgio, é possível sustentar que, ao reduzir os factores da história ao 

pensamento, Sérgio parece expor-se à crítica pertinente que ele mesmo fez à “teoria dos 

factores”.  

As considerações de Magalhães-Vilhena não são porém capazes de abalar a 

coerência teórica do idealismo de Sérgio. Lembremos que para este “o motor da 

evolução histórica é o que está no pensamento como ideia, são as forças intelectuais de 

produção”. E se para Sérgio, “alguma coisa, apesar de tudo, existe – para lá da 

consciência – que limita a liberdade das criações do intelecto, isso, para ele não faz 

parte da consciência como um dado absoluto que nela se insira” e portanto enquanto tal, 

não pertence a “esse Eu absoluto, super-individual, primevo, descoberto pela reflexão 

em cada um de nós e que é o princípio da unidade do nosso ser com o Mundo”
10

. 

 

A concretização das ideias sociais na prática histórica. 

 

Voltemos um pouco atrás quando Sérgio defende que “só há objectos para a 

inteligência depois de a inteligência os haver criado”. Na sequência desta proposição, 

Magalhães-Vilhena encadeia e acrescenta na Monografia que sendo Sérgio um 

“idealista da acção” (como ele se autodenomina), “a reflexão filosófica com intenção 

social é para ele, em última análise, determinante da acção”. E Magalhães-Vilhena 

remata com uma citação de Sérgio: “Por isso que a nossa mente é dinâmica, as nossas 

ideias actuam”. Chegados a este ponto da reflexão sergiana, só falta, logicamente, saber 

como é que Sérgio concebe a actuação das ideias na práctica social enquanto 

verdadeiros factores da história, e saber como o homem realiza na história “a sua 

essência racional autónoma”.  

A este propósito Magalhães-Vilhena destaca na Monografia um trecho de Sérgio 

no qual desponta um curioso problema. Sérgio, depois de defender que os “verdadeiros 

factores dos acontecimentos históricos são as ideias dos homens” escreve o seguinte: 

 “Sempre que um homem quer realizar uma ideia, porém, topa em condições 

materiais circunstantes, que o desviam da linha em que pensou seguir, ou que 

determinam a linha em que ele terá de seguir. Condições circunstantes de estrutura 

geográfica; condições circunstantes de ambiente clímaco; condições circunstantes de 

posição no globo; condições circunstantes de natureza económica; condições 
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circunstantes de vizinhança humana... Circunstâncias condicionantes, não factores de 

história; factores, propriamente, são-no sim as ideias”. 

 Aqui termina Sérgio. E aqui intervém Magalhães-Vilhena na Monografia com 

socrática ironia, sublinhando bem o que pretende sublinhar: “Acontece, porém, que 

Sérgio não esclareceu o que entende por “condições materiais circunstantes” que 

desviam o homem da linha em que pensou seguir, ou que determinam a linha que ele 

terá de seguir, nem tão-pouco porquê nem como, sendo idealista, considera materiais 

essas condições circunstantes de natureza económica. Ou muito erramos, ou algo de 

importante ficou aqui por esclarecer”.  

Com efeito, a não se tratar duma desatenção pouco provável de Sérgio, o 

desajuste entre os termos sublinhados por Magalhães-Vilhena e a inspiração 

neokantiana do idealismo histórico sergiano indicia o despontar dum problema para cuja 

pertinência Magalhães-Vilhena apontara já em 1949 em Le Problème de Socrate, ao 

lembrar que a realidade concreta, na sua materialidade social independente do 

pensamento, não pode estar em causa só porque os factos históricos são construtos 

científicos e a história uma construção, porque então “os factos seriam apenas 

pensamentos que não dependeriam de nada e a história uma fábula convencionada”
11

.  

O “algo importante” que ficou por esclarecer no raciocínio de Sérgio reportar-se-ia à 

sua concepção de “uma autonomia completa do pensamento teórico das condições 

históricas materiais” e também ao seu critério de objectividade, essencialmente baseado 

na “coerência intelectual interna”. Concepção e critério decorrentes da redução da 

“coisa em si” kantiana a uma mera incógnita, a um “x”. O caso é que Sérgio, ao abordar 

a concretização das ideias enquanto factores únicos da história, depara com uma 

materialidade natural e social capaz de determinar o pensamento, como se essa 

materialidade possuísse, ela mesma, uma espécie de legalidade intrínseca. Ou seja, 

depara com uma materialidade que não parece adequar-se à condição epistemológica de 

simples incógnita circunstante, de mera actividade (como Sérgio lhe chamou). A ideia 

de “condição material circunstante” tem aqui tendência a abandonar o estuto 

condicional e a tomar um matiz causal que a aproxima da ideia de causa, daquelas 

causas, como diz Magalhães-Vilhena que “se transformam em motivos na cabeça dos 

homens que agem”; ou dito doutro modo, tende a aproximar-se da ideia de factor e a 
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infirmar que seja ‘tão-somente por de dentro que se determina o poder criador da 

consciência”. Mais: tal desajuste comportaria outra dificuldade: a de saber quais são os 

meios que a consciência usa para resolver os incontornáveis problemas materiais com 

que se defronta (Sérgio dixit). É num texto de 1940 que Sérgio esclareceu sucintamente 

esta questão, ao sustentar que “toda a ideia é ao mesmo tempo uma força [...]: ela é 

causa e efeito da sua acção”. “A consciência dos seres humanos resolve os problemas da 

sociedade por meio das acções materiais que ele orienta, claríssimo está”, conclui
12

.  

Segue-se então o comentário de Magalhães-Vilhena em 1976: “Claríssimo está? 

Mas que pode significar para um idealista, e para mais idealista subjectivo, de 

inspiração neokantiana, o reconhecimento de que a consciência opera através das 

acções materiais, senão o reconhecimento implícito dos limites do idealismo? Pois não 

haverá aí em definitivo, a admissão de que uma acção puramente espiritual, mental, das 

ideias nunca poderá abolir quaisquer resistências materiais se ela mesmo não se exercer 

materialmente, mediante uma prática necessariamente material?”
13

  

Não teria a extraordinária capacidade intelectiva do idealismo crítico sergiano 

chegado aqui a um limite sob forma de paradoxo? Pelo menos é para essa possibilidade 

que apontam as duas observações críticas de Magalhães-Vilhena Pois não foi ele, em 

1956, o autor das seguintes observações de método a propósito do ofício de historiador 

da filosofia: 

 “As contradições [nas obras dos filódofos] quase nunca aparecem explícitas 

[...]; na maior parte dos casos [...] é somente através das suas consequências lógicas que 

as diferentes afirmações produzidas por um autor conduzem a uma contradição directa e 

a uma incompatibilidade objectiva”
14

. Nesta óptica é verosímil pensar que no idealismo 

histórico-social de Sérgio se tenha feito sentir a necessidade duma concepção de matéria 

diferente da adoptada pelos neokantistas em reposta aos problemas posicionados pela 

noção de coisa em si de Kant. Outra foi portanto a concepção de materialidade social 

que Magalhães-Vilhena fez sua no curso duma longa reflexão sobre a doutrina de Marx. 

Outra foi também a sua concepção da actividade prática do homem, de prática histórica, 

da qual faz parte orgânica a interacção dialéctica do material e do espiritual. 
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Na Monografia, Magalhães-Vilhena continua o seu finíssimo trabalho de análise 

durante o qual outros momentos-limite se fazem sentir na teoria do conhecimento 

histórico de Sérgio. De certo modo eles estão relacionados com problemas teóricos que 

vimos aflorar em torno das concepções sergianas de realidade histórica, de facto, de 

causalidade, de concretização das ideias sociais. Mas fiquemos por aqui.. 

O conjunto da obra de Magalhães-Vilhena oferece-se hoje à investigação.   

Por minha parte tentei pôr em evidência nesta breve comunicação, a sua valiosa 

contribuição para a crítica matizada do idealismo neokantiano, na variante de Sérgio, e 

pela mesma ocasião, o seu contributo para a crítica de interpretações mecanistas, não 

dialécticas, do materialismo de Marx, propensas a simplificações acientíficas e por isso 

a dogmatismos que, ao ilidirem da concepção de materialismo a dialéctica do objectivo 

e do subjectivo, subalternizam o papel interventivo, transformador, da idealidade e 

fazem da objectividade (reduzida a “o económico”) a única “causa activa” da história. 

Interpretações estas que, ao serem tomadas pelo genuíno materialismo dialéctico de 

Marx, facilitaram a Sérgio e a outros contemporâneos seus, a crítica daquela teoria.   

Apesar da brevida da exposição, é possível que tenha ficado claro também o 

inegável valor heurístico da investigação epistemológica de Magalhães-Vilhena, a quem 

sempre foi cara a dimensão crítica do pensar, a problemática, o processo de 

investigação, o método – rasgo que constitui a essência mesma do ensaísmo de António 

Sérgio, segundo Magalhães-Vilhena que caracterizou a sua filosofia como um 

“racionalismo de método”. Desta lúcida comunhão de espírito que os unia, brota decerto 

na Monografia o fervoroso apelo de Magalhães-Vilhena para que, como escreve, se 

intente prosseguir a pulsão criadora de que saiu a obra de Sérgio e para que “num surto 

fecundo de pensar efectivo: de criação e de busca, ‘de consciência das dificuldades para 

que é preciso olhar’, se ouse, enfim, atentar reflectidamente nos ensinamentos positivos 

que ela indubitavelmente contém, superar o que nela necessariamente talhou a limitação 

do tempo e do contexto social em que se situa, e discuti-la sem compromissos 

ideológicos, mas com largueza de ânimo, o espírito e o respeito que um pensamento 

com a sua valia exige”.  

Termino. A investigação minuciosa e global da variante do neokantismo de 

Sérgio, conduziu Magalhães-Vilhena em vários trabalhos e particularmente na 

Monografia, obra duma vida, a redimensionar, no seu tempo, aspectos importantes da 

teoria de Karl Marx, designadamente no campo da teoria do conhecimento histórico que 



de certo modo serve de base ao seu “historismo de método”
 15

 nos numerosos  estudos 

de “história social das ideias” que nos deixou. 

 

Hernâni Resende 

    Lxª, 4 de Maio de 2012. 
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