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            Em nome do Grupo de Estudos Marxistas, cabe-me a responsabilidade (que não 

é pequena) e a enorme honra (que me comove) de homenagear Eduardo Chitas. 

            Começo por agradecer a presença de todos, que testemunha de forma 

eloquente a extensão e a densidade dos relacionamentos que Eduardo Chitas cultivou 

ao longo de uma vida. Agradeço também, especialmente reconhecido, a presença dos 

seus familiares queridos, dos seus amigos mais chegados, dos seus camaradas de 

muitos combates e dos seus colegas desta casa, a Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, à qual tantas energias e tanto empenho dedicou. Grande parte da sua 

ocupação com o cultivo científico dos saberes e com uma socialização qualificada dos 

mesmos foi levada a cabo nesta faculdade. 

            Para Eduardo Chitas, a consolidação da função social da universidade e o 

desenvolvimento dos desígnios daí decorrentes foram sempre, até ao fim, 

preocupações que nortearam a sua intervenção. A sua biblioteca, constituída por um 

acervo riquíssimo, multilingue, rara no nosso país, foi doada, por sua vontade 

expressa, à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Urge agora fazê-la 

frutificar, disponibilizando-a por inteiro a estudantes e a investigadores. 

            O seu magistério – que também aqui assinalamos – foi pautado por uma 

reconhecida postura democrática, de rigor e exigência, e de convicção. A entrega aos 

outros; a capacidade de se interessar vivamente pelos projectos dos seus alunos; a 

vontade de aprender com todos aqueles que trouxessem à reflexão contributos de 

valor – faziam de Eduardo Chitas, também como professor, um homem dialogante e 

aberto ao mundo, no marco de uma racionalidade em construção, comunicativa, 

pública e comunitária. 

             



            Eduardo Chitas teve uma vida preenchida e desenrolada em vários tabuleiros. É 

impossível, no âmbito desta singela homenagem, dar aqui notícia das danças e 

andanças de um amplo trajecto que decorreu entre Cabeção, terra natal alentejana, 

Coimbra, Genève (para onde se deslocou em 1961 por recusa de participação na 

guerra colonial e onde se tornaria secretário da Associação Romain Rolland e militante 

do Partido Comunista Português) e finalmente, já depois do 25 de Abril de 1974, 

Lisboa. 

            Sublinharia pois, face a esta impossibilidade, dois contributos marcantes que 

Eduardo Chitas nos deixa – e que nos cabe agarrar, desenvolver e fazer germinar: a sua 

actividade de tradutor e a sua produção filosófica. 

            Por ter integrado activamente o grupo de tradução e de direcção editorial das 

Obras Escolhidas em Três Tomos de Marx e de Engels1, entre 1982 e 1985, Eduardo 

Chitas ocupa já um lugar de destaque na cultura portuguesa. Pela primeira vez, alguns 

dos mais importantes textos de Marx e de Engels foram fixados num português 

cuidado e rigoroso a partir das versões originais (alemãs, francesas ou inglesas) e 

disponibilizados ao grande público. Nesse movimento, o próprio vocabulário filosófico, 

político e económico português enriqueceu-se e elevou-se em termos de participação 

no saber científico mundial. A pedido das Edições Avante, de resto, um dos trabalhos 

que Eduardo Chitas tinha em mãos nos últimos tempos era a tradução da obra Anti-

Dühring, de Engels, que infelizmente não chegou a terminar. 

            Mas a actividade de tradutor não ficou por aqui. Está também presente em 

vários números do boletim Razão Activa, editado pela Federação Internacional 

Racionalista (de que era colaborador regular), e nos seus próprios trabalhos filosóficos, 

abarcando autores de várias épocas e de várias línguas. 

            No que toca à produção filosófica de Eduardo Chitas, gostava aqui de anunciar 

que uma das tarefas futuras do Grupo de Estudos Marxistas é a sua recolha, 

tratamento, publicação e divulgação. Não será, decerto, uma tarefa simples, nem 

liberta de espinhosidades. A obra filosófica de Eduardo Chitas encontra-se dispersa por 
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tipos de publicação muito variados e em diversas línguas: em português, em francês, 

em inglês, em alemão e mesmo em russo. Os textos, sobretudo artigos (de dimensão 

variável), englobam um período que está compreendido entre os anos 60 do século 

passado e os anos de 2010-2011. 

            Para além do estudo aprofundado das obras de Marx, de Engels e de Lénine, 

Eduardo Chitas mergulhou com especial detenimento no pensamento filosófico 

francês do século XVIII e na filosofia de Hegel. A sua ocupação a fundo com o idealismo 

clássico alemão (que Eduardo Chitas cunhava de «uma alta escola de humanidade»), e 

com a dialéctica hegeliana muito em particular, haveria de culminar, em 1989, na sua 

tese de doutoramento, intitulada Hegel e o Pensamento das Luzes. Para o estudo da 

Formação da Consciência Moderna, que daria grande satisfação ao Grupo de Estudos 

Marxistas poder vir a publicar-se. Antes já Eduardo Chitas tinha sido co-fundador da 

Internationale Gesellschaft für dialektische Philosophie – Societas Hegeliana 

(Sociedade Internacional para a Filosofia Dialéctica – Societas Hegeliana), que viria a 

designar-se, a partir de 2003, Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches 

Denken (Sociedade Internacional Hegel-Marx para o Pensamento Dialéctico). 

            Não posso deixar de fazer referência, como é óbvio, ao contributo que Eduardo 

Chitas deu para a promoção e para o desenvolvimento do marxismo em Portugal. O 

seu pensamento faz parte, é momento, da formação, da construção e do 

enriquecimento do marxismo. É por isso necessário estudá-lo, apreendê-lo e fazer 

avançar o que nele há de melhor. 

            É, no fundo, uma tarefa e uma destinação de cultura para a qual Hegel chamava 

já a atenção quando se referia à lida (dialéctica), por exemplo, com a Antiguidade 

grega e latina: «a cultura tem de ter uma matéria e um objecto anterior, sobre o qual 

trabalha, modificando-o e dando-lhe uma nova forma. É necessário que conquistemos 

o mundo da Antiguidade, tanto para o possuir, como ainda mais para ter algo que nós 

transformemos.»2. Ou seja, transformar para manter, e manter para transformar. 
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            Em Junho de 2010, Eduardo Chitas foi um dos fundadores do Grupo de Estudos 

Marxistas. Como ele gostava de dizer, o Grupo é uma «articulação de veterania e de 

juventude». Se, à boleia desta perspectiva, dirigirmos a nossa atenção crítica para a 

vida social, em geral, deparar-nos-emos com todo o seu alcance e potencial 

desmistificador. 

            Quando verificamos, com efeito, que diariamente, de forma mistificadora e 

mistificatória, nos querem vender a ideia, aos quatro ventos soprada, de que a 

sociedade, de cada vez, pertence à geração que ocupa os lugares de poder, torna-se 

necessário combater essa fraude e sublinhar que, naquilo mesmo que é, a sociedade 

caracteriza-se antes por ser justamente um cruzamento e um sistema de relações 

entre gerações. O tipo de contradição que se pode estabelecer entre gerações no 

âmbito da sociedade assume um carácter não-antagónico. A divisão essencial em 

termos sociais não passa, obviamente, pela questão geracional. 

            A confusão que se pretende semear entre contradições de tipo antagónico e 

contradições de tipo não-antagónico serve, porém, propósitos claramente 

identificáveis, que convém não olvidar e muito menos ocultar. Ao mistificar-se a 

questão geracional, pretende-se na verdade com isso obnubilar a contradição principal 

(marcada pelo antagonismo) que continua a determinar a estrutura, a respiração e o 

andamento das sociedades contemporâneas: o carácter cada vez mais social do 

trabalho, por um lado; e a sua apropriação privada, por outro lado, assente na posse 

privada dos meios de produção (base da exploração económica), na sucção de mais-

valia e na constituição de classes sociais antagónicas. 

 

            Gostaria ainda de destacar, entre muitos outros possíveis, três aspectos 

(articulados entre si) que sobressaem da actividade teórica e da intervenção prática de 

Eduardo Chitas. 

            O primeiro prende-se com o problema do concreto, no que carrega de 

totalidade e de contradição e nas exigências de enfrentamento que concita nos planos 

prático e teórico.  



            Face à concreção do real – ou seja, à unidade da multiplicidade e ao múltiplo 

por que o uno se desdobra –, Eduardo Chitas chama a atenção para um decisiva 

questão gnosiológica: «Ao perder de vista (…) a totalidade de relações determinadas 

que conferem significação a cada campo de interesses do mundo objectivo, o pensar 

(…) deixa-se excluir da compreensão3». No entanto, esta necessidade gnosiológica de 

«abertura ao mundo»4 não se reconduz à exibição pedante de um saber ou a uma 

satisfeita descrição asséptica do acontecer social. Erguida sobre uma prática social e 

sobre uma experiência acumulada, ela busca uma «dominação prática das 

contradições»5, as quais pontuam a processualidade deveniente das realidades em 

transformação. 

            É neste contexto que a advertência de Eduardo Chitas surge, interpelante: o 

problema nunca é o reconhecimento de limites historicamente relativos. «É antes 

resignação perante o superável, ou face a face sem vida entre toda a contradição 

bloqueada e quem quer que renuncie a abrir caminho nela com a ponta de diamante 

da sua formação.»6. 

            O segundo aspecto refere-se à lealdade, e vem neste seguimento. 

            A estrutura contraditória do real, em que vivemos e nos movemos como sua 

parte integrante e constitutiva, reclama-nos a sua compreensão e uma actuação sobre 

ela. Mas esta actuação, para ser eficaz e consequente, não pode ser cega ou arbitrária. 

Precisa de se ver esclarecida por um horizonte de inteligibilidade. Actuar sobre as 

contradições do real é, pois, participar nas suas lutas, tomar partido em relação a elas, 

perspectivar os seus desenlaces. 
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            É sabido como os meios ideológicos do mainstream cultural, académico e 

político gostam de mascarar (e mesmo de desfigurar) o problema, apresentando as 

suas posições como «a teoria pura», supostamente «longe» destas «incomodidades» 

«comezinhas» do real. Não é, certamente, uma simples disposição subjectiva por parte 

de quem assim apresenta as coisas com que nos vemos confrontados. Há aqui raízes e 

articulações objectivas a considerar atenta, séria e dialecticamente, que guardam uma 

relação orgânica com a posição que estas camadas ocupam nas sociedades 

contemporâneas. 

            É exactamente neste contexto adverso que a lealdade de Eduardo Chitas, 

praticada e exigida, mais se destaca.  

            A isenção, sempre necessária na auscultação do real, nada tem a ver com um 

tão propalado quanto falso apartidarismo. Na verdade, para um apuramento concreto 

da realidade concreta não é de todo indiferente o posicionamento que se assume face 

às contradições do real. Muito menos é indiferente para uma acção esclarecida e 

apontada à transformação social. 

            Eduardo Chitas era leal e apreciava a lealdade nos outros. É por isso que, a este 

respeito, gostava amiúde de citar as conhecidas palavras de Goethe: «não me peçam 

apartidarismo, peçam-me lealdade». 

            O terceiro aspecto a destacar é a defesa intransigente e sem concessões da 

racionalidade crítica e da crítica racional. 

            Num tempo de pós-modernismo desenfreado, marcado dominantemente pela 

magnificação do «sopro leve» do discreto; num tempo de predominância de um 

irracionalismo pululante e desbragado; num tempo, enfim, que insiste no convite à 

desistência, à renúncia e ao baixar de braços (tanto nos tabuleiros da prática, como 

nos terrenos da perscrutação científica do real), Eduardo Chitas, reportando-se na 

ocasião ao livro Crítica da Razão Cínica, de Peter Sloterdijk, mas tendo como horizonte 



de fundo todo um ambiente social dominante, não capitulava: «Não é de resignação 

que o nosso tempo precisa… É de uma razão crítica»7. 

            Os combates emancipatórios da razão e pela razão (uma razão crítica, activa, 

dialéctica) eram inseparáveis, para Eduardo Chitas, do processo interactuante de dar 

conta da realidade e de transformá-la praticamente. Nestas pendências racionalistas, 

Eduardo Chitas foi ainda co-fundador, em 2001, da Cátedra A Razão, sediada na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e que mantém, ainda hoje, a sua 

actividade. 

 

            «Abertura ao mundo não é errância de rotina entre metrópoles e aeroportos. E 

não é só viagem-descoberta; é, mais ainda, estância no mundo como formação nele 

conquistada para a cultura mundial.».8 

            São palavras de Eduardo Chitas que me apraz trazer para a abertura deste 

congresso internacional por traduzirem fielmente, do meu ponto de vista, o seu 

espírito e o seu teor. Contrariamente a um universalismo abstracto muito em voga, 

traduzem uma visão concreta do universal, o qual não prescinde do concurso do 

particular e do singular: implica-os dialecticamente. 

 

            «Caminhante, não há caminho, o caminho faz-se ao andar», diz-nos o poeta 

andaluz Antonio Machado. 

            O que o poeta faz não é atribuir aos humanos um conjunto de poderes 

demiúrgicos. O que nos é reclamado é que não alijemos nem alienemos as nossas 

responsabilidades enquanto fazedores de história humana. Que ponhamos em acção 

os nossos saberes e a prática social transformadora. 
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            O caminho faz-se caminhando, é certo; não esquecendo, porém, que ele é feito 

no interior de condições objectivas (transformadas e a transformar). 

            Neste caminho por nós escolhido, neste caminho rumo a «uma terra sem 

amos», que outros assentaram, que queremos continuar a construir e que outros 

prosseguirão, olhamos para a frente, claro, com o intuito de projectar a nossa acção. 

Mas também olhamos para trás, e, como dizia Hegel, sobre o que de mais positivo há 

trabalhamos. 

            Eduardo Chitas foi um caminheiro do caminho que, andando, hoje percorremos. 

            Juntos, continuaremos a sua marcha. 

             

              

               


