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Num dos emergentes e discretos domínios de investigação que, pela sua natureza 

interdisciplinar, surge declinado e identificado no plural sob a designação de “estudos 

de animais” – animal studies – é possível discernir, segundo Philip Armstrong, três 

distintas perspectivas “que operam sobretudo como diferentes ênfases e não tanto como 

categorias separadas” (2005:93),1. O factor comum que congrega tais ênfases numa 

configuração específica do discurso crítico aplicado à análise literária, às artes visuais, à 

história cultural e à cultura popular deriva do reconhecimento que os animais humanos 

cultivam uma relação de algum modo especular com os animais não-humanos, relação 

essa definida pela analogia de traços comportamentais a nível individual, social e 

cultural. Ainda segundo aquele autor, de entre as perspectivas prosseguidas no âmbito 

dos estudos de animais a menos praticada é a que, contornando o paradigma humanista, 

atribui sentido ao ser animal não-humano para além dos investimentos semânticos 

humanos, isto é, a que atribui uma autonomia própria aos seres animais, refractária às 

imagens antropomórficas com que geralmente são representados. Por contraste, a 

perspectiva mais generalizada é a que encara os animais como “telas de projecção dos 

interesses e das significações humanas” (idem), como meios de explicação da nossa 

própria espécie, como seres portadores de princípios e de traços de comportamento que, 

pela sua radical alteridade, conferem, uma vez mediados pelos sistemas culturais, 

humanidade aos homens. É assim que, no âmbito desses sistemas culturais, a 

modalidade literária-metafórica da fábula, da personificação, da alegoria converte os 

seres animais destituídos dos atributos da racionalidade e da capacidade de operarem 

intencionalmente mudanças (agenciamento) em figuras de mediação explicativa da 

condição humana. 

Uma terceira ênfase de leitura do ser animal é a que se constitui a partir de um 

reequacionamento da posição soberana e omnipotente do ser homem no seio da 

natureza, a que interroga a sua relação de supremacia com o não-humano, ênfase que 



tanto pode convergir com o projecto epistemológico de desconstrução do humanismo, 

assim como com concepções políticas de crítica ao capitalismo ou éticas de defesa do 

meio ambiente e dos direitos dos animais. E este é o domínio que particularmente nos 

interessa convocar para fornecer um enquadramento geral de explicação a uma utopia 

literária do primeiro quartel do século XX escrita em língua portuguesa que, não tendo 

propriamente como motivo directo de inspiração temática a questão dos direitos dos 

animais, não deixa de a acolher, como teremos oportunidade de explicar.  

Numa obra relativamente recente (2004) com o título provocatório e irónico 

Animal Philosophy. Ethics and Identity, que reúne textos da designada “filosofia 

continental” por oposição discreta relativamente à “filosofia anglo-saxónica”, os seus 

editores, Peter Atterton e Matthew Callarco, reconhecem que “não é exagero afirmar 

que, em geral, a filosofia nunca soube o que fazer com os animais ou onde os situar no 

mapa conceptual” (2004: XVII) E isto, apesar de ambos os autores assinalarem 

previamente os contributos fundamentais que foram dados, nas últimas três décadas, 

pela filosofia norte americana, sobretudo em obras com incidência no campo da ética 

como as de Peter Singer e Tom Regan, em torno da complexa questão do estatuto moral 

a atribuir aos animais. Com excepção de uma atitude intelectual denunciadora, e 

pontualmente mordaz, de Derrida, assumida no âmbito da sua crítica ao logocentrismo e 

à posição central que desde o Humanismo a categoria do sujeito ocupa no pensamento 

europeu, bem como de uma tíbia abertura da filosofia ética da alteridade de Levinas ao 

reconhecimento do sofrimento animal, nenhuns outros proeminentes filósofos 

continentais parecem ter considerado o problema das inúmeras formas de sofrimento a 

que os animais estão submetidos pela acção humana – de que o sacrifício causado pela 

alimentação humana é o mais evidente – e que, no essencial, derivam de uma atávica ou 

mesmo filosófica denegação em se lhes atribuir um estatuto, mesmo que mitigado ou 

escalonado, de qualidade moral. Assim, se a caracterização feita por Derrida da tradição 

filosófica ocidental em «É preciso que se coma bem» ou o cálculo do sujeito («Il faut 

bien manger» ou le calcul du sujet) (1989) é de a considerar como o efeito de uma tripla 

ênfase “carno-falogocêtrica”2, i.e. como o produto de três obsessivas determinações 

culturais, sendo que a primeira remete claramente para o regime dietético dominante, e 

se o entendimento de Levinas sobre o vegetarianismo moral é de o entender como o 

resultado “da transferência para os animais da ideia de sofrimento” (Levinas, in 

Atterton, Calarco, 2005: 50), a verdade é que “a filosofia animal” moderna e 

contemporânea parece oscilar entre a primeira e a segunda das ênfases dos animal 



studies acima inventariadas por Amstrong, i.e. entre a concepção da irredutibilidade do 

ser animal não humano relativamente ao humano e a da atribuição duma função 

especular que o primeiro ocupa relativamente ao segundo. A filosofia de Nietzsche 

(1844-1900) ilustra esta última posição, dominada que é pelo traço de fazer 

corresponder características específicas animais às qualidades que valoriza como 

positivas ou virtuosas e negativas ou viciosas no ser humano. Segundo Nietzsche, as 

primeiras dessas qualidades, como a nobreza, a força, a independência de carácter, são 

manifestações de carácter instintivamente encarnadas em animais como o tigre e a 

águia, enquanto as segundas, a fraqueza, o servilismo e a dependência, remetem para 

comportamentos animais gregários e domésticos. “Toda a pré-história do homem – 

escreve Nietszche em Assim Falava Zaratrusta (1883-5) – “parece-me ser a coragem. 

Ele teve inveja dos animais mais selvagens e corajosos e roubou-lhes as suas virtudes; 

só assim se tornou homem” (Nietzsche, in Atterton, Calarco, 2005: 6). E em Aurora. 

Reflexões sobre Preconceitos Morais (1881), procurando radicar a axiologia do 

comportamento humano civilizado no fundo pré-civilizado, escreve: “O começo da 

justiça, como também o da prudência, da moderação, numa palavra, daquilo que 

designamos por virtudes socráticas, são animais” (idem, 4).  

Por seu turno, o pensamento de Martin Heidegger (1889-1976) parece 

conformar-se à primeira das ênfases referida por Amstrong. Em Os conceitos 

Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude, Solidão (1929-30), Heidegger 

estabelece uma distinção irredutível entre humanos e animais na base do seu respectivo 

relacionamento com o mundo. Enquanto os primeiros são “configuradores de mundos” 

(Heidegger, in Atterton, Calarco, 2005: 8), os segundos “são pobres de mundo”, com 

isto querendo dizer Heidegger que os animais são totalmente incapazes de atribuir ou 

extrair significado do encontro do seu ser com o dos outros seres (o exemplo que 

fornece é o de um lagarto deitado ao sol sobre uma pedra, ignorando de todo, por “ser 

pobre de mundo”, a possibilidade de inquirir quer sobre o significado que o sol ocupa 

no sistema astronómico, quer sobre a constituição mineralógica da pedra). Daqui infere 

Heidegger a total descontinuidade estrutural entre o mundo humano e o mundo animal, 

de maneira a sublinhar a total autonomia de ambos e a rejeitar, nesse lance, a 

compreensão antropocêntrica da relação do animal com o mundo, i.e. a libertar o mundo 

animal da imagem que dele faz o homem. 

Levinas (1906-95), o filósofo provavelmente mais original no campo da ética do 

século XX, insiste na responsabilidade incondicional que individualmente se deve 



praticar em relação ao “outro”, à sua íntegra e enigmática presença e à interpelação do 

seu reconhecimento pela expressão do seu rosto – a manifestação mais desprotegida da 

singularidade da vida em contexto gregário. O ‘rosto do outro’ é pois, na filosofia ética 

de Levinas, a expressão recorrentemente utilizada para referir o dever humano de cada 

qual se transcender da sua condição solipsista e de recolocar, no centro vazio da sua 

autodestituição, aquele que para si pareceria um estranho. Esta filosofia, conducente a 

uma espécie de santificação das relações humanas, exclui, contudo, da larga órbita da 

sua aplicação o “rosto” dos animais. A questão do sofrimento cósmico da vida fica 

quase exclusivamente circunscrita, no pensamento de Levinas, à natureza humana, 

apesar de, no passo acima citado, ele a distender ao mundo animal. Neste sentido, trata-

se de um pensamento que, preservando a distinção ontológica humano/animal 

estabelecida por Heidegger, é pontualmente levado, pelos seus pressupostos 

fundamentais, a distender o sentido de reconhecimento de dignidade aos seres vivos não 

racionais. A ir mesmo além disso, a inverter os seus respectivos estatutos morais, como 

sucede num pungente apontamento autobiográfico “Nome de um cão ou o direito 

natural” (“Nom d’un chien ou le droit naturel”), de Difícil Liberdade (Difficile Liberté) 

(1963), no qual relata o episódio da sua experiência com um cão no campo de 

concentração nazi em que esteve preso durante a segunda guerra mundial. Aparecendo 

regularmente pela manhã à hora da contagem dos prisioneiros, o cão não deixava de 

mostrar a sua alegria por os rever. Ao contrário do que sucedia com o comportamento 

desumano e brutal dos guardas nazis alemães, o cão manifestava para com os 

prisioneiros outra atitude, era o único que lhes reconhecia dignidade: “Para ele, não 

havia dúvidas que éramos homens […] Este cão foi o último kantiano na Alemanha 

nazi, sem que o cérebro precisasse de universalizar máximas e orientações” (Levinas, in 

Atterton, Calarco, 2005: 49).  

Outros pensadores como Bataille (1897-1962), em “Animalidade” 

(“Animalité”), o primeiro capítulo da sua Teoria da Religião (Théorie de la Religion) 

(1973), Foucault (1926-84) em Loucura e Civilização (Folie et Civilization) (1961), 

Gilles Deleuze (1925-95) e Félix Guatarri (1930-92) em Kafka: para uma literatura menor 

(Kafka: pour une litterature mineur) (1975) retomam, no âmbito específico e complexo 

dos seus projectos filosóficos, a analogia nietzschiana do humano e do animal, seja para 

redefinir a natureza imanente do Homem (Bataille), seja para explicar as diferentes 

concepções da loucura ao longo de um período da história do ocidente por 

correspondência com as variáveis representações da animalidade (Foucault), seja para 



prosseguir a crítica ao paradigma antropocêntrico e humanista da concepção do mundo 

(Deleuze e Guatarri). É neste sentido que a expressão formulada por estes últimos 

“devir-animal”, mais do que reflectir uma espécie de regressão ou identificação com um 

estádio de desenvolvimento animal primitivo, quer antes significar a ruptura com as 

noções estáveis em torno do ser em si e da sua identidade fixa a favor das noções de 

devir e da deslocação dos limites territoriais da acção individual “Devir animal é 

participar em movimento, é definir o caminho da fuga em toda a sua positividade, 

atravessar um limiar, alcançar um continuum de intensidades apenas válidas por si 

mesmas, descobrir um mundo de puras intensidades” (Deleuze e Guattari, in Atterton, 

Calarco, 2005: 96). E os exemplos que fornecem são de vária natureza, incluindo o da 

concepção e experiência auditiva da música de Mozart e de Messiaen.  

O que importa destacar é que para estes pensadores contemporâneos, o ser 

animal, tem dignidade filosófica na medida em que a sua diversidade e as suas discretas 

qualidades vitais lhes conferem um estatuto metafórico ou heurístico na fundamentação 

de abordagens imanentistas da compreensão do mundo e dos seres humanos. São, 

portanto, programas que coincidem com a segunda das ênfases dos animal studies 

referida por Amstrong. O ensaio de Derrida, decorrente de uma conferência proferida 

em 1997 em Cerisy-la-Salle, O animal que então eu sou (continuação) (L’animal que 

donc je suis (à suivre)) (1999) parece ser o único texto da moderna e contemporânea 

filosofia continental que abre para o complexo problema do estatuto moral dos animais, 

entretanto assumido como objecto de reflexão sistemático e analítico por alguns 

pensadores da filosofia anglo-saxónica. Rejeitando a tese de alguns destes pensadores 

de que há uma “continuidade homogénea” entre o humano e o animal, Derrida não 

deixa de identificar duas práticas sociais no mundo ocidental convertidas em tabus, a da 

contemporânea e quase total submissão do animal ao ser humano, e a da ocultação, por 

via do esquecimento ou da incompreensão, da violência programada, sistemática e em 

grande escala inerente a essa submissão – para alguns comparável mesmo a um 

autêntico genocídio3 Referindo-se às “intoleráveis imagens” (Derrida, in Atterton, 

Calarco, 2005: 108) associadas à indústria da produção alimentar baseada no sacrifício 

da vida animal nos dois últimos séculos, Derrida coloca a questão do lugar que a 

compaixão pode desempenhar no campo da política, do direito e da ética para enquadrar 

o problema do sofrimento animal. E é neste contexto da sua reflexão, em torno da 

“problemática filosófica do animal”, que Derrida faz apelo ao pensador utilitarista 

inglês Jeremy Bentham (1748-1832) nos seguintes termos: 



 

Bentham disse qualquer coisa como isto: a questão não é saber se o animal pode 
pensar, raciocinar ou falar, algo sobre o qual ainda temos a pretensão de nos 
colocarmos perguntas. (De Aristóteles a Descartes, em especial de Descartes a 
Heidegger, Levinas e Lacan, esta pergunta determina tantas outras relativas ao 
poder ou à capacidade e aos atributos: ser capaz, ter o poder de dar, de morrer, 
de enterrar os mortos, de vestir, de trabalhar, de inventar uma técnica, etc., um 
poder que consiste em ter esta e aquela faculdade, este e aquele poder, como um 
atributo essencial. Deste modo, a questão não consiste em saber se os animais 
[…] podem falar ou raciocinar graças a esta capacidade ou àquele atributo 
implicado no logos, o poder-ter do logos, a aptidão para o logos (e o 
logocentrismo é, antes de mais, uma tese que diz respeito ao animal, ao animal 
privado do logos, privado do poder-ter-o-logos: esta é a tese, a posição, ou 
pressuposição mantida desde Aristóteles a Heidegger, de Descartes a Kant, 
Levinas e Lacan). A questão primeira e decisiva é antes de tudo saber se os 
animais podem sofrer. 
‘Podem eles sofrer?’ pergunta simplesmente, mas tão profundamente Bentham.” 
(idem, 120-1)4 
 
Derrida não parece contudo tirar desta pergunta as consequências éticas que 

seriam de esperar, inflectindo para uma especiosa e elaborada reflexão em torno dos 

limites entre “Homem com o H maiúsculo e Animal com A maiúsculo” (idem, 123). No 

entanto, a tentativa séria de procurar responder à pergunta de Bentham, i.e. a 

consequência argumentativa que Derria parece ter-se abstido de retirar, tinha estado na 

origem de um empreendimento intelectual no campo da filosofia anglo-saxónica que, à 

data da publicação do ensaio do filósofo francês, contava já pelo menos mais de vinte 

anos de pesquisa metodológica e de debate intelectual, desde que, em 1975, o filósofo 

americano utilitarista Peter Singer publicara aquele que constitui o livro clássico de 

referência no âmbito dos estudos e dos direitos animais, Libertação Animal, (Animal 

Liberation). Singer expõe e desenvolve aí a sua tese nuclear a favor dessa libertação 

com argumentos de índole racional. Na linha de um pensamento moral utilitarista, ele 

amplia ao mundo dos “animais não humanos” o princípio da rejeição dos preconceitos e 

das discriminações sociais e ideológicas “baseadas em características arbitrárias como a 

raça ou o género” (Singer, 2000: III). E para o efeito adopta, por analogia com os 

termos que designam comportamentos socialmente discriminatórias, como o racismo e 

o sexismo, o vocábulo (que reconhece não ser bonito) “especismo” para designar “um 

preconceito ou atitude de favorecimento dos interesses dos membros de outras espécies” 

(idem, 6). No essencial, Singer considera que assim como não é eticamente admissível 

que um grau superior de inteligência confira o direito a um ser humano de utilizar um 

outro para o seu próprio benefício, assim também não há fundamento moral válido para 



que os humanos utilizem os animais para os seus próprios fins. Neste sentido, Singer 

distende o princípio utilitarista moral básico da “igual consideração de interesses” aos 

animais, afirmando que o pré-requisito para a definição de interesse, é justamente a 

capacidade de sofrer e de ter alegria.5 “A capacidade de sofrimento e alegria é não 

apenas necessária, mas também suficiente para que possamos afirmar que um ser tem 

interesses – a um nível absoluto, o interesse de não sofrer” (idem, 7). Ora é em torno 

deste princípio moral básico da igualdade na consideração de interesses que o filósofo 

americano constrói o seu argumento sobre o estatuto moral dos animais. Esse princípio, 

sobre o qual o próprio Singer tem vindo a reflectir e a apurar os limites da sua extensão, 

é de uma complexidade que ultrapassa os propósitos desta introdução.6 No essencial, a 

originalidade do contributo filosófico de Singer traduziu-se na abertura de todo um 

campo de reflexão ética, pré anunciada por Bentham, com evidentes aplicações práticas 

na cultura do Ocidente dos últimos trinta e cinco anos, nomeadamente na legislação 

produzida no âmbito da dos EUA e da União Europeia relativa quer às condições de 

vida dos animais criados para fins alimentares, quer a práticas que os tomam como 

objectos de experimentos científicas. O princípio moral da igualdade da consideração de 

interesses está portanto directamente relacionado com a questão do estatuto moral dos 

animais, o qual por, sua vez, se relaciona com a questão dos seus direitos. Conferir, na 

base daquele princípio, um estatuto moral a, por exemplo, um cão, é considerar que 

actos de crueldade que lhe possam ser infligidos são moralmente condenáveis não 

porque o sentido de dever da não inflicção de sofrimento inútil se fundamenta no 

interesse humano – o interesse, por exemplo, do seu potencial dono não ver lesado o seu 

património de estimação – mas porque o direito que o cão tem em não ser objecto de 

violência é inerente ao interesse que tem de preservar o seu próprio bem-estar. “Em 

termos mais simples, devemos encarar o bem-estar do cão pelo bem-estar do cão em si 

mesmo” (DeGrazia, 2002:14). Há no entanto que esclarecer – e é neste ponto que a 

argumentação filosófica se complexifica – que o reconhecimento de direitos aos animais 

varia, de acordo com De Grazia (idem, 12-23), em extensão e em profundidade, 

segundo três sentidos: o que decorre da atribuição de um estatuto moral mínimo com 

base na assumpção acima referida da preservação do interesse próprio do animal em não 

sofrer (o sentido do estatuto moral dos direitos dos animais), o da consideração de 

igualdade de interesses entre todas espécies (o sentido da consideração de interesses) e, 

finalmente, o sentido mais radical, o que postula a necessidade de se proteger o direito 

individual do animal a todo o custo, mesmo que isso seja socialmente desvantajoso (o 



sentido “assertivamente utilitário” – utility-trumping sense – dos direitos dos animais). 

Para lidar com questões que, num plano puramente teórico podem redundar em quase 

aberrantes ou especiosas angústias existenciais, como, por exemplo, a dúvida de se 

saber qual, entre dois seres animais, um humano e um não-humano, aquele que deve ser 

salvo numa situação que implique um acto de escolha fatal e disjuntivo, uma posição é 

adoptada entre os defensores racionalista e anti-especistas dos direitos animais: a que 

consiste em lhes atribuir uma consideração desigual de interesses. Isso é feito por 

recurso à aplicação duma “escala variável da consideração desigual dos interesses” – 

sliding scale of unequal interests – que combina de facto duas escalas: a filogenética, 

construída a partir de um princípio de hierarquização da complexidade da evolução 

animal e da sua aproximação à constituição biológica da espécie humana, e a do estatuto 

moral, cuja variação oscila entre o máximo (o ser humano) e o mínimo (os seres não 

sencientes) objecto de consideração moral possível.  

Todos estes esforços teóricos, todas estas tentativas de colocar na agenda das 

preocupações éticas contemporâneas da cultura do ocidente a questão ética do 

sofrimento animal inútil, em grande medida determinado por hábitos alimentares 

baseados no consumo de proteína animal, são uma actualização de uma antiga 

sensibilidade anti-especista, que sempre co-ocorreu subterrânea e paralelamente à 

sensibilidade especista dominante, traduzida na voluntária e consciente adopção de um 

regime nutricional, vegetariano ou frugívoro, não lesivo do interesse elementar do 

animal em não sofrer. É, portanto, natural que um tema desta importância tenha sido 

apropriado por um certo imaginário ou por uma certa consciência antecipadora utopista 

relativa ao devir do bem da vida em geral. O interessante exemplo que analisaremos a 

seguir é disso testemunho.   

 

II 

 

Nos primeiros anos do século XX7, o Dr. Amílcar de Sousa (1876-1940) 

licenciou-se em medicina pela Universidade de Coimbra, mas, após intensivos e 

“demorados estudos dietéticos” (Sousa, 1916:326) desenvolvidos a partir dos trintas 

anos de idade, adoptou uma prática clínica estranha à medicina convencional e passou a 

identificar-se profissionalmente com a designação de médico “fisiatra-eutrófico”, isto é, 

como terapeuta qualificado em técnicas de recuperação física e como mentor na arte do 

bom (‘eu’) alimento (‘trophe’). Amílcar de Sousa, que se auto-retratou como “um 



revolucionário de costumes” (idem, 321), é autor de três obras singulares de feição 

utopista que, no essencial, reflectem a sua filosofia naturista de vida. Duas delas 

encerram uma explícita intenção doutrinal, enquanto a terceira se configura como uma 

tentativa de ilustração ficcional do seu ideário naturista. Publicados espaçadamente num 

lapso de tempo relativamente dilatado de vinte e dois anos, os títulos e detalhados 

subtítulos dessas obras são unívocos na delimitação do âmbito do seu respectivo 

conteúdo temático: O Naturismo. Alimentação Natural. Conselhos Higiénicos. 

Tratamentos Racionais. Práticas Quotidianas (1912), Redenção. Novela Naturista 

(1923), Arte de Viver. Método prático de alcançar a saúde de acordo com a natureza 

(1934)8.  

A orientação dietética “naturista” da filosofia de vida de Amílcar de Sousa 

radica na concepção simples de que a natureza em estado puro, reconduzida aos seus 

elementos fundamentais, e abstraída de qualquer manipulação humana, fornece todos os 

meios, substâncias e produtos para assegurar uma vida individual e colectiva não apenas 

saudável e harmoniosa, mas também moral e eticamente perfectível. O princípio 

fundamental que, do seu ponto de vista, deverá estruturar a sociedade perfeita não é 

nenhum outro senão o da preservação da saúde física e mental dos seres humanos 

assegurada pela inesgotável providência da terra, do ar, da água, do fogo (do sol) e pela 

copiosa diversidade do mundo vegetal. Neste sentido e, de certo modo, numa linha 

discreta relativamente a outros praticantes seus contemporâneos do vegetarianismo em 

Portugal, como Ângelo Jorge (1888-1922)9 e Magalhães Lima (1859-1936)10, que se 

dedicaram militantemente à sua difusão como prática nutricionista, mas também e, 

sobretudo, como doutrina moral distendida à salvaguarda dos direitos dos animais, 

Amílcar de Sousa pode ser definido como um higienista de vocação moralizadora em 

cujo âmbito normativo se inscreve subsidiariamente a questão da defesa da vida animal 

não-humana. Mas é também, no conteúdo, no tom e no alcance do seu discurso, um 

divulgador/propagandista que inequivocamente se filia na tradição do pensamento ideal-

utopista, tal como este surge sumariamente caracterizado por diferentes autores no 

campo dos estudos de utopia. De facto, na visão de conjunto higienista-naturista-

moralista de Amilcar de Sousa, enunciada com algumas variações de intensidade 

doutrinal (O Naturismo; Arte de Viver) e de formulação de género (Redenção), estão 

patentes marcas de “sonho social”, reveladoras de “uma aspiração a um melhor modo de 

ser”, ou de uma “educação do desejo”, no dizer sintético de Lyman Tower Sargent e 



Ruth Levitas, dois reputados estudiosos na área das ciências sociais e políticas do 

fenómeno utopismo.11  

Enquanto modo de idealização das condições gerais, possíveis e desejáveis da 

vida humana, o utopismo não é estranho ao vegetarianismo. Não sendo este o lugar para 

se proceder a uma acurada reflexão sobre a convergência possível de representações 

(histórica-literárias),12 práticas (culturais-dietéticas não especistas)13 e teorias 

(filosóficas e sociais)14 que se podem estabelecer entre essas duas expressões da 

experiência humana, convergência que, pela sua natureza interdisciplinar, solicita um 

estudo detalhado de índole comparatista, convém no entanto referir que do extenso 

inventário crítico de nomes, entre filósofos, poetas, literatos, religiosos, políticos e 

outras personalidades da cultura, compilados num livro clássico originalmente 

publicado em 1883 por Howard William A. M. sobre a fundamentação moral do regime 

vegetariano, The Ethics of Diet. A Caterna of Authorities Deprecatory of the Practice of 

Flesh-Eating, se cita o nome do inventor epónimo da Utopia, Thomas More15. Não que 

na ilha descoberta pelo marinheiro-sábio português Rafael se praticasse um regime 

alimentar vegetariano (deduz-se que assim não fosse pela informação de que os bois 

utilizados no cultivo das terras, “depois de anos de trabalho, servem para a alimentação” 

(Morus, 2009:294)), mas porque no (não) lugar da “melhor forma de governo” se 

repudiava não só a caça, por ser considerada uma actividade lúdica grosseira, deletéria e 

geradora de sofrimento inútil – “Consideram eles que é indigno o anseio de assistir à 

matança dos animais e que ou brota de uma sensibilidade que roça pela crueldade ou 

procede de prática insofrida de prazer tão desenfreado que acaba em crueldade” (idem, 

337) –, mas também porque, devido a razões piedosas, se excluíra o uso de sacrifícios 

de seres vivos em rituais religiosos – “[N]ão imolam qualquer animal, pois consideram 

que não é com o sangue e com a morte que se agrada à divina clemência que foi quem 

repartiu a vida pelos seres vivos para que dela gozassem” (idem, 406).  

Não temos nenhuma indicação documental ou textual que nos permita inferir 

que Amílcar de Sousa, apesar de dominar, como se depreende da extensa lista 

bibliográfica anexa a O Naturalismo, as línguas francesa e inglesa, tivesse lido a obra 

do humanista inglês, o que, aliás, não surpreende dada a sua reduzida ou quase nula 

fortuna literária em Portugal até meados do século XX.16 Tal não invalida, porém, a 

possibilidade de se explorarem hermeneuticamente as confluências ou afinidades gerais 

do seu pensamento utopista com alguns dos motivos ficcionais e com a própria 

estratégia narrativa adoptada por More e reproduzida à exaustação por muitos avatares 



do modelo literário por ele inventado. Se bem que tais motivos oscilem, quer no texto 

moriano quer no paradigma literário dele decorrente, entre a ironia – às vezes sátira – 

ficcional e a prescrição doutrinal, i.e. se caracterizem pela ambiguidade retórica do seu 

alcance axiológico, ou seja, se bem que tais motivos sejam originariamente tributários 

dos protocolos da literatura, a verdade é que eles não deixam de implicar possíveis 

interpretações com efeitos pragmáticos nos planos sócio-político e ético-cultural, de 

configurarem, portanto, um universo de valores e princípios de representação e 

ordenação do mundo que transcendem os limites da semiose literária. Ora, tal como na 

narrativa de More e na tradição literária utópica e pensamento utopista em geral é 

possível assinalar uma funcionalidade discursiva definida pela activação de duas 

instâncias ou vectores opostos mas interrelacionados entre si – a instância crítica ou 

verberante do núcleo, do sistema ou quadro ideológico que suporta a mentalidade 

dominante que se quer derrogar, e a instância utópica propriamente dita, mediante a 

qual se projecta uma ordem de ideias alternativa, considerada mais perfeita do que a que 

é submetida à derrogação crítica – assim também, no conjunto da produção textual de 

Amílcar de Sousa, é possível surpreender essa lógica funcional na construção do seu 

argumento utopista a favor de um regime de vida naturista. É pois interessante verificar 

que o autor, apesar de fazer desse regime de vida um quase dogma ou profissão de fé, 

apesar de encarar o naturismo como viável, realizável e desejável, tem a consciência 

que a sua consumação implica a integração do factor ideal, i.e., que a sua difusão à 

escala geral e social comporta a activação da vontade utópica. Para tanto, Amílcar de 

Sousa adopta várias estratégias de incidência utopista.  

A primeira é a de sustentar a sua visão em dados empíricos, em virtualidades por 

revelar ou desenvolver do mundo real, procurando demonstrar, através do seu exemplo 

e experiência prática pessoal, devidamente enquadrada por um corpo doutrinal de 

observações, recomendações, regras e preceitos apreendidos no estudo de autores e 

métodos de cura naturistas, a bondade dos efeitos do regime de vida que propõe: 

“Havemos de fazer demoradas experiências sobre este assunto, porque toda a nossa vida 

a prolongaremos em experiências práticas para esclarecimentos do naturismo e para a 

sua divulgação” (Sousa, 1916: 171) – e noutro passo: “Compreende-se estas afirmações 

[sobre a adesão ao regime naturista] não serem flores simples de retórica de um 

apaixonado ou de um crente. São a sequência de um estudo demorado, feito em nós 

próprio, e seguido da lição de numerosos trabalhos da Alemanha, Inglaterra, Estados 

Unidos, etc.” (idem, 203)17.  



Auto-convencido da supremacia da sua concepção de vida e da inabalável 

verdade da prática terapêutica a ela associada, Amílcar de Sousa é pródigo na variedade 

e na intensidade das suas invectivas contra a ordem social e ideológica e médico-

científica que lhe é dada viver e conhecer por a considerar deficitária de uma tutela 

higienista, por a achar carecida de uma orientação global de princípios de conduta 

capazes de assegurarem o bem elementar da saúde física e mental dos cidadãos. O 

recurso à instância crítica do seu discurso utopista é, portanto, facetado e encerra um 

propósito radical de exautorar o que no plano social, moral e médico-terapêutico se 

assume e se reconhece como institucional e ideologicamente legitimado. A instância 

discursiva de crítica social de Amílcar de Sousa visa assim o sistema de ideias, crenças 

e valores dominantes fundados em hábitos que ele considera malsãos e prejudiciais ao 

desenvolvimento e à conservação de um estilo de vida pautado pela doutrina naturista. É 

uma instância que varia entre o tom de desencanto, quase melancólico, por um 

quotidiano mesquinho, desumano, competitivo e destituído de actos de solidariedade 

espontânea – 

 

O dia da maior parte das pessoas não é tomado por uma determinante elevada, 
conducente a um desígnio nobre e altruísta. Imperam os desejos de lucro e 
ganância – sofra quem sofrer. Crescem os tentadores anseios da vitória, seja 
porque preço for. Vive-se a mentir na convenção postiça da sociedade (Sousa, 
1934: 118) –  
 

e a irónica descrição, quase cómica-distópica, dos ritmos alienados e insalubres de vida 

das diferentes classes e categorias sociais: 

 

Anda o homem de negócios todo atarefado na labuta, para, afinal, uma 
congestão o levar, após um lauto jantar, desses banquetes assassinos com que a 
sociedade o envenena. Vive o operário na cidade em oficinas más, e em piores 
casas dorme o tempo que não passa na taberna, ingerindo copos de bebida 
espirituosos, e a doença surge e derruba-o breve. Vive a mulher portuguesa da 
classe média, nas casas pouco higiénicas das cidades nossas, na atmosfera 
confinada dos quartos, horas debruçadas nas janelas, com o peito metido no 
espartilho, que é um aparelho de suplício vital. Não anda, não respira, alimenta-
se mal, bebe bules de chá e são raras as que vão aos 60 anos. Os rapazes novos, 
tipo estudante, estragam a saúde, pela estúrdia, pelas ceias deletérias, nas 
pândegas nocturnas em que se gemem fados. Quando acabam os cursos, estão 
arrasados do estômago ou do intestino e inaptos para a vida, quando mesmo a 
«avaria» lhes não invadiu o corpo. […] Mesmo quem se julgue sóbrio, até os 
próprios Trapistas, que vivem em perpétuo jejum, não seguem a 
verdade.”(Sousa, 1916: 47-48) 

 



A diatribe contra os hábitos mundanos correntes é particularmente inflamada 

contra a prática social da moda – de que o espartilho feminino é o símbolo mais nefando 

–, por ser representativa do artificialismo gratuito com efeitos prejudiciais para o bem-

estar e saúde da mulher e por ser uma demonstração anacrónica da sujeição humana ao 

capricho efémero:  

 

Com a menor reflexão se compreende quanto é postiça a vida actual. Desde a 
bota que estreita os pés ao chapéu compressor do crânio. Desde o colarinho 
apertando o pescoço ao espartilho deformando o busto feminino. Desde o leito 
enervante onde o corpo se entorpece, às voluntariosas refeições com que a 
humanidade se suicida” (Sousa, 1916: 53).  

 

A moda desconfortável, exuberante, frívola é, para Amílcar de Sousa, uma das 

manifestações visíveis da desordem estrutural dos costumes vigentes, um subproduto da 

aberração cívica e moral que também induz à “glutonaria”, isto é ao desmando 

alimentar, que, segundo ele, é um, se não mesmo, o princípio determinante da razão da 

perversidade humana: “Quanto à nossa maneira de ver: do que se come é que surgem os 

nossos males, tanto morais como físicos” (idem, 149). Assim, se se “[l]avra por toda a 

parte o mal [e] a dissolução [se] manifesta por uma contínua e orgíaca bacanal, em todas 

as classes, sexos e condições” (Sousa, 1934: 116), isso se fica a dever, em grande 

medida, a uma dieta alarve promovida pela erro grosseiro e legitimado pelo senso 

comum de que comer bem é comer muito:  

 
Os jantares e os almoços excessivos como aquelas hecatombes onde se servem 
25 pratos chamados fortes, são verdadeiros assassínios, que um mal entendido 
higiénico ainda celebriza entre a população. Comer bem é ainda o desejo de 
muita gente. E, perante estes superalimentantes [sic], os convivas formam uma 
roda de encomiásticas deferências, tecendo até os bardos madrigais de 
rendilhoso enfeite e os oradores enviando-lhes pomposas apóstrofes. (Sousa, 
1916:59) 

 

A sátira, que é um dos recursos retóricos ou mesmo uma modalidade genológica 

discreta de intensificação do uso literário da ironia, e que ocorre por vezes imbricada na 

instância crítica do discurso utopista, é pontualmente utilizada por Amílcar de Sousa, 

sobretudo quando trata de fustigar os costumes marcados pelo artificialismo da vida 

urbana dos burgueses, que “vão à noite aos teatros admirar o postiço da vida em 

cenografias pintalgadas, quando desprezam os quadros da natureza de que a madrugada 



é o primeiro” (idem, 145) –, mas sobretudo quando lhes invectiva os hábitos 

alimentares:  

 
o homem cria família, estabelece-se, seja de que modo for. A primeira coisa em 
que pensa é em comer bem! E esse acto em Portugal significa atulhar o 
estômago, enchê-lo até mais não poder ser de comidas sólidas e líquidas, criar 
barriga, tornar-se conselheiro. É vê-lo por aí fora, na província e na cidade, no 
estofo do abade rubicundo e apoplético, no merceeiro solícito ao balcão, no 
emigrado de torna viagem que diz nada mais ter que fazer, no militar que a vida 
passa sem serviço, no capitalista que não anda senão de carruagem, etc., etc. [...] 
Um bom bocado, um bom jantar para ele (a quem a arte não agrada, a ciência 
não seduz, a literatura não chama) é a única preocupação à qual junta todos os 
excessos, sejam de que ordem for […] E vem o almoço de meia dúzia de pratos, 
dominando cadáveres de animais, modificados por um ritual de condimentos. É 
seguido por um jantar opíparo da mesma espécie, mas ainda falsamente 
suculento. E nalguns casos, uma ceia pela noite! […] Uma glutoneria excessiva 
e pecadora, verdadeira fobia que em anos seguidos se continua e que determina 
um suicídio lento e gradual, mas inevitável, apressando a descida da montanha 
em uma congestão certa, em que as artérias estoiram a existência. Mas, antes 
disso, muitas doenças atacam o comilão desalmado. É a obesidade, é a gota, é a 
diabetes, é a esclerose, é o fígado doente, é o estômago dilatado, é o intestino 
preguiçoso. (idem, 265) 

 

O imaginário crítico de Amílcar de Sousa é claramente governado pelo princípio 

da antítese, oscilando, como se verifica pelos exemplos citados, entre a figura da 

hipérbole constritiva e diminutiva e a da hipérbole expansiva e ampliadora. Por isso, e 

ainda continuando a sondar a dimensão, digamos iconoclasta e negativa, do movimento 

crítico do seu pensamento utopista, não são incomuns essas vacilações entre juízos e 

imagens antagónicas associadas a valores morais, mas também culturais, acoplados a 

princípios dietéticos de sentido contrário. Assim é, quando enuncia juízos binários 

governados por categorias éticas opostas, de que o clássico dispositivo de figuração 

contrastivo cidade/campo lhe serve frequentemente de exemplo para ilustrar 

espacialmente a antítese moral vício/virtude. Do lado do vício mais hediondo, a vida 

urbana protagonizada pelo citadino corrompido pelos males da civilização; do lado da 

virtude, a vida rural placidamente levada pelo camponês impoluto e nimbado pelo 

ambiente pródigo da natureza, pela prodigalidade dos seus frutos e legumes, pela beleza 

das suas formas e cores e pela moral dos seus revigorantes ensinamentos vitais.18 É 

sobre os primeiros que recai a verve imprecadora do autor. Assim, por exemplo, 

enquanto os trabalhadores do campo, “os serranos, os habitantes das províncias, que são 

fundamentalmente e originariamente vegetarianos e comedores de frutos, têm uma 



dentadura excelente que leva às palmas à da mais meticulosa dama, todos os dias a 

correr para o dentista” (idem,108), enquanto “as nossas camponesas e trabalhadoras, 

essencialmente vegetarianas, com a bacia automaticamente bem desenvolvida, dão ao 

nosso país os seus mais robustos e fortes cidadãos, que amamentam quase sem esforço, 

pois não tiveram o suplicio do espartilho” (idem, 276), enquanto é “nas aldeias que 

vamos encontrar os velhos, ainda rijos, quase nem sabendo o que é chá ou café e carne, 

a não ser em dia de festa” (idem, 199), enquanto é no ambiente rural que viceja a saúde, 

a alegria e uma certa pureza de costumes como reflexos da generosa e espontânea 

harmonia da natureza, já 

 

nas cidades, que desolação e que lástima, que infâmia não é todo este estendal de 
promiscuidade de pátios e de ilhas, todas estas locandas e todas estas fábricas, 
onde se morre e se estiola?! Lisboa tem bairros de Tânger. E o Porto é pior do 
que Constantinopla, com as suas construções arcaicas, sem despejos nem 
convenientes sanitários.” (idem, 25) 19 

 

Mas mesmo entre estas duas cidades, há porém que estabelecer uma avaliação 

discriminativa em função da sua correspondente proximidade nominal com o mundo da 

natureza e com a predominante qualidade vegetariana ou “carnivorista” do regime 

alimentar evocado nos seus sobrenomes. É assim que se referindo às qualidades 

nutritivas da alface, o autor se refere ao facto de ela caracterizar “os habitantes dessa 

heróica cidade da Revolução [de 1910] com um sobrenome agradável e «frugívoro» em 

contraposição à indigesta «dobrada» da cidade do Porto” (idem, 100). E depois, numa 

quase derridiana “carnocêntrica” valoração etimológica dos epítetos dos habitantes das 

duas cidades escreve: “Os alfacinhas fazem muito melhor em comer salada de alface 

cheia de predicados úteis, que os «tripeiros» as entranhas dos animais sacrificados e 

mortos” (ibidem) 

As oposições inscritas nos juízos que acima designámos de culturais são também 

relevantes na formulação da instância crítica do discurso utopista de Amílcar de Sousa. 

Por essa via, o autor procura colocar em contraste a realidade cultural dominante, 

sobretudo a portuguesa, objecto do seu exame crítico, com outros exemplos de práticas 

sociais e de conduta higiénica alternativos e representativos de modos de vida que 

considera mais salutares e aperfeiçoados. Thomas More utiliza esse mesmo expediente 

retórico, o de jogar com o valor alternativo das antinomias, quando faz Rafael, o 

descobridor da Utopia, mencionar, por contraste positivo com as insuficiências, 



desmandos e injustiças da sociedade histórica inglesa sua contemporânea, os aspectos 

louváveis das soluções sociais e dos comportamentos cívicos adoptados não só pelos 

Utopianos, mas também por outros povos e comunidades que conheceu nas imediações 

da Utopia, os Poliléritas (More, 2009, 256), os Acórios (idem, 270) e os Macarenses 

(idem, 276). São pois frequentes as passagens quer em O Naturismo, quer em A Arte de 

Viver em que Amílcar de Sousa, examinando criticamente a dieta “carnívora” e a 

conduta malsã dos portugueses, estabelece, para reforçar os seus aspectos negativos 

para a saúde e formação moral dos indivíduos, comparações com outras realidades 

nacionais e culturais. Assim, enquanto por deficiência de educação higienista, “Nós, os 

portugueses, não amamos a própria individualidade; desprezamos quase totalmente o 

organismo” (Sousa, 1916; 117), já os “anglo-saxões devem a sua vitoriosa supremacia 

ao uso quotidiano da água que, sob mil formas, se pode utilizar e aplicar, provocando a 

robustez física e moral”. (idem, 116). Por outro lado, enquanto a maioria das pessoas se 

desviou do caminho salutar de se deitar e se levantar com a luz do sol e não sabe dormir 

de maneira a repousar completamente o físico e a mente, deitando-se, de acordo com o 

prescrito pela medicina naturalista, com o “decúbito direito, a mão direita encostada à 

face e a esquerda acompanhando o tronco, […] conservando a boca fechada” (idem, 

142), já esse ensinamento, imprescindível ao equilíbrio psicossomático, é providenciado 

pelas “mães indianas [que] habituam os filhos a esta prática, fechando a boca às 

criancinhas que amamentam” (ibidem). Enquanto a vocação da cultura dominante 

portuguesa, segundo Amílcar de Sousa, se caracteriza pelo desleixo e pelo abatimento 

da auto-confiança individual, em grande medida porque “os portugueses, mais do que 

nenhum povo, até mais do que os espanhóis, têm o culto da mesa, em quase todas as 

casas prestando homenagem a Luculo, não se pensando mais do que nas variadas 

formas do prazer da gula!” (idem, 57), prazer, aliás, que os impede de ser “um povo 

enérgico” (ibidem), já outros povos, por terem hábitos higienistas associados à sua 

maneira de viver, distinguem-se pelo seu vigor físico e robustez psíquica. É pelo facto 

de não haver “quem abra essa campanha a favor do enrijamento muscular e da 

vibratilidade do encéfalo” (idem, 72) que não somos como “o povo americano, a 

expressão mais elevada da raça humana” (Sousa, 1934:72), que regularmente pratica 

desporto, nem tão pouco como o alemão, que segue uma “dietética sem podridão e 

salutar, o exercício ao ar livre, os banhos de água, de ar e de sol como robustecedores e 

vitalizantes e o sono compensador” (Sousa, 1916; 198); menos ainda como o sueco, 

“esse grande povo do norte, unido pela fraternidade, que dá uma instrução bem 



organizada, a abranger toda a população” (idem, 123), nem como o japonês, nem como 

o dinamarquês, aplicando ambos “este poderoso método de cultura física […] na família 

ou na escola” (ibidem), nem como o esquimó enrijecido e saudável por tomar “o seu 

banho de ar dentro das tendas aquecidas pelo óleo de foca a arder e despidos” (idem, 

226). Contrastando, portanto, com todos estes sinais de prosperidade vital, a condição 

da saúde pública portuguesa coeva do nosso autor é por ele considerada calamitosa: 

“Por gosto uns, por não saberem outros, dominados por uma culinária irracional e 

mesmo morbígena – eis que a raça portuguesa definha nas cidades, sobretudo onde se 

abusa da alimentação, se faz da noite dia, se não respira bom ar e se levantam altares à 

luxúria” (idem, 136)   

Mas aonde a instância crítica do discurso utopista de Amílcar de Sousa alcança a 

sua maior intensidade é nos seus frequentes vitupérios contra a medicina convencional. 

Como um converso que lastima e renega o seu passado, o autor refere-se à actividade 

profissional hipocrática que exerceu anteriormente a se tornar médico fisiatra-eutrófico 

por expressões como “a medicina oficial onde já estive” (idem, 252) ou por formulações 

em que assume a sua ruptura com a doutrina médica em que foi instruído: “Os 

ensinamentos da ciência médica actual, com os quais fomos educados, não nos 

merecem, na sua generalidade, hoje, mais do que recordação do tempo perdido passado 

nos bancos das aulas, nos laboratórios e nos hospitais” (idem, 202). Nesse sentido, 

evoca o ambiente académico de Coimbra, “onde estivemos oito anos” (idem, 324), 

submetido a um “detestável processo deletério, deformador do carácter, servil e 

funesto”(idem, 325), em que “os professores não ensinam: chamam o aluno à lição e ele 

diz o que aprendeu nos livros” (ibidem), ambiente esse que, no entanto, lhe permitiu, 

“sem brilho, nem baixeza, como um «músico de segunda ordem»”(ibidem), e uma vez 

“conquistada a carta”, passar a exercer medicina por outros métodos e sistemas 

terapêuticos, identificados pelos nomes dos seus mestres naturistas, que sucessivamente 

caracteriza em capítulos autónomos de O Naturismo: o sistema de Just, o de Kuhne, o 

de Fletcher, o de Muller, o de Lahman, o de Rikli.  

Rejeitados os métodos tradicionais do ensino de medicina, “sob os auspícios 

duma alopatia importada de França” (ibidem), opera-se definitivamente, no percurso 

profissional de Américo de Sousa uma “conversão naturista” (idem, 326), traduzida na 

depuração de um aprendizado deficitário, no qual “nem uma palavra sabíamos de 

Dietética. Só remédios de farmácia conhecíamos, editando as receitas desses 

formulários envenenadores e falsos” (idem, 325). Está dado assim o mote, “em nome da 



razão pura e do raciocínio científico” (idem, 87), para que o nosso autor recorra a uma 

linguagem militante de suporte a um radical exprobração do paradigma médico 

convencional. Afirmações sectárias como, “Dos variados regimes alimentares usados 

pela humanidade só um está em concordância com a lógica. É o regímen frugívoro”, ou 

“O frugivorismo é a felicidade” (ibidem), são assumidas por ele por “irem de encontro a 

tudo quanto a ortodoxia médica oficial pontifica. Mas sem temor algum” (ibidem). Isto 

porque, sendo a “medicina ortodoxa das drogas […], na barafunda dos remédios usados, 

um caprichoso e inconsequente processo ofensivo para a integridade orgânica!” (Sousa, 

1936, 176), ela apenas deverá convocar a sua frontal denúncia, à semelhança, aliás, do 

que faz um revolucionário ao desafiar corajosamente a autoridade instituída, sabendo 

que sob si recairá inevitavelmente o anátema da desqualificação, da injúria e do agravo:  

 

Que conceito se faria do médico arrojado, mas lógico nos seus ensinamentos, 
que recomendasse aos seus doentes tomar banhos de ar, de sol e luz? Se nesta 
terra de Portugal tal médico dissesse ao conselheiro todo cheio de importância, à 
dama amiga dos requintes da moda e às crianças cloróticas exporem ao sol, logo 
ao erguer, o seu corpo desnudado – daí a pouco era apontado o original clínico 
como um louco e todos procurariam interná-lo num manicómio (Sousa, 
1916:229)  

 
No contexto deste seu discurso militante de apelo à mobilização contra o erro 

que quer definitivamente elidir – “É tempo de abandonar as receitas medievais, os 

soros, as vacinas, as pílulas” (idem, 253) –, Amílcar de Sousa, para quem a “medicina 

pelas substâncias químicas é absolutamente contrária à razão esclarecida” (Sousa, 

1916:176), não deixa de advertir os eventuais prosélitos do naturismo que a 

superioridade doutrinal dessa prática terapêutica sobre a medicina alopática requer o 

empenhamento do “converso”, do “revolucionário”, do “lógico”, do utopista, isto é, 

implica não só “muita força de vontade para ir de encontro ao estabelecido” (idem, 238), 

mas também o recurso, quase clandestino, a duas tácticas: a da indiferença para com o 

senso comum alienado pelo hábito – “Para se operar uma auto-reforma é necessário ter 

energia e não prestar atenção aos conselhos e admoestações dos amigos e da família que 

vivem na prisão do fogo” (idem, 90) – e a da paciência auto-cultivada para se 

experienciar por si e plenamente os efeitos benéficos do sistema de vida que professa – 

“mastigar demoradamente. Eis o segredo. Uma refeição média, frugívora, de 25 nozes, 

6 maças, 6 laranjas e uma salada de rabanetes e agriões, por exemplo, deve demorar 

pelo menos uma hora a comer” (ibidem).  



Compreende-se assim que são várias as frentes de oposição ideológica que 

mobilizam a consciência “naturista” e utopista de Amílcar de Sousa, governada por um 

sentido de dever missionário20 no combate que intenta mover contra o que considera 

serem os malefícios gerais provocados por um estilo de vida moral, higiénica e 

medicamente privados de “lógica” e de “um desígnio nobre e altruísta”. Só guiado e 

armado por uma convicta certeza das razões superiores do combate cívico por uma 

renovada ordem de costumes, só instigado por um desejo utopista de transcender os 

atavismos e condicionalismos culturais é que, segundo Amílcar de Sousa, se torna 

possível desafiar a estrutura de hábitos sociais consagrados pela tradição e pelas 

instituições. Não por mero capricho idealista ou obstinada oposição às normas vigentes, 

mas por se verificar que são os comportamentos social e ideologicamente legitimados 

os que mais prejudicam o bem-estar individual e colectivo. “A luta, por conseguinte, é 

contra os costumes actuais, sempre a fazer enveredar por caminhos estranhos, cheios de 

pegos e de abismos, onde a maioria naufraga e se some, sem nada ter produzido de útil e 

de bom” (idem, 235). A luta é contra – parafraseando a expressão famosa de Althusser – 

o aparelho ideológico da educação, contra o preconceito das “famílias algemando os 

filhos ao convencionalismo fátuo das modas” (idem, 256).  

No entanto, a instância crítica do discurso utopista desmistificador das falsas 

ideias só é efectivamente eficaz se conseguir alcançar o núcleo da perturbação, se for 

capaz de identificar a raiz última da degenerescência da humanidade, se neutralizar o 

elemento radical que está na origem da sua queda. Em O Naturismo, cujas teses 

essenciais visam demonstrar os benefícios de uma nutrição sem compromissos, 

frugívora (relativa a frutos) e “crudívora” (relativa a frutos, raízes e legumes crus), essa 

causa última, de estatuto quase metafísico, varia consoante o tópico de exposição. Por 

vezes é atribuída à ingestão de bebidas excitantes e de “cadáveres”: 

 

o ódio e a sizânia, a maldade e o vício, a ambição estranha e a ânsia 
desmesurada – estão em correspondência do chá e café (infusos condensados de 
purinas), do álcool (aniquilador da consciência) e da carne e do peixe (agentes 
de putrefacção). Um corpo, ou melhor um sangue carregado de restos de 
podridão, espicaçado pelo flagelo do álcool e ferido pelo veneno das bebidas não 
pode produzir a bondade verdadeira e a justiça real. (idem,149) 

 

O mais das vezes, porém, a origem última do mal, sob a forma da dupla enfermidade da 

corrupção física e moral, é atribuída à modificação dos alimentos por acção do calor. 

Assim, não “foi a maçã que causou dano à humanidade, segundo a bíblia. O homem 



tornou-se mal e criminoso por ter comido alimento cozinhado” (idem, 35-6). Uma vez 

reconhecida a causa profunda do erro, a instância crítica utopista disseminada na 

exposição doutrinal das teses naturistas de Amílcar de Sousa dá lugar ao tom 

proclamatório da guerrilha ideológica, ao arrebatamento retórico de incidência 

panfletária: “Guerra declaramos a todo o produto farmacêutico e a todo o alimento 

estragado pelo fogo ou pela fermentação”. (idem, 204). A que se segue a justificação da 

guerra justa: 

 

Assim como abandonamos todo o ensinamento postiço da alopatia e todo o 
alimento artificial da dieta sangrenta e ígnea, do mesmo modo procuramos que 
as nossas ideias vão libertar outros homens ainda no costume de receitarem, 
ainda no hábito de comerem o que não devem” (ibidem).  

 

Na sua diatribe contra os costumes que pretende reformar, se não mesmo 

erradicar, o discurso de Américo de Sousa adquire pontualmente um tom exortativo de 

tal maneira acerbo, uma intensidade militante de tal maneira ardente, que chega a roçar 

o histriónico: “Doentes! Acordai, atendei e ouvi! Os banhos de sol, ar e luz, são a 

grande terapêutica natural!” (Sousa, 1934: 127); ou então “Desgostosos da vida! Deixai 

o álcool e a carne e todos os alimentos cozinhados ou fermentados com o pão!” (Sousa, 

1916: 178); ou “Doentes de ventre! Deixai-vos do vício cárneo [sic], das más 

mastigações e fazei dominar os vegetais e sobretudo os frutos na vossa alimentação!” 

(idem, 132); ou ainda “Oh! Desvairados que não compreendeis a Vida! Detei-vos e 

construí um Paraíso onde estiverdes, o que é sempre possível” (idem, 71). Com tais 

exclamações vocativas, visa o nosso autor provocar um sobressalto, um efeito de 

choque na tomada de consciência dos leitores: “Cobri, donzelas pudibundas, os vossos 

olhos com vossas esguias e delicadas mãos para não presenciardes o insólito 

espectáculo de ver semelhantes com a pele descoberta e bela se tostada do sol!” (Sousa, 

1934: 125). O mesmo tom exaltado perpassa também por juízos axiomáticos, tais como, 

“O homem ao vestir-se formou a sua degenerescência, começada com o primeiro 

despojo de cadáver assado e engolido. Isto há milhares de anos” (idem); ou então, “O 

chá é neste século o maior inimigo da integridade” (Sousa, 1916:186); ou ainda “A 

carne deve ser olhada como um excitante mortal” (idem, 96). Ora, é justamente na 

verberação contra os hábitos de “comerem o que não devem” que o alimento carnívoro 

é particularmente visado.  



É neste ponto que o discurso higienista de incidência nutricionista de Amílcar de 

Sousa converge ou intercepta o discurso ético em defesa dos animais de dois militantes 

em Portugal do vegetarianismo, seus contemporâneos, o de Ângelo Jorge, e, sobretudo, 

o de Jaime Magalhães Lima.21 Na esteira do vegetarianismo de fundamentação ética, 

Amílcar de Sousa não deixa de verberar, mas não tanto com a insistência com que o faz 

contra a ingestão de produtos que considera tóxicos, a crueldade exercida sobre os 

animais com vista à sua utilização como fonte de alimentação. “Clama-se pela falta de 

carne! Que bárbaro e que cruel não é o homem que, para viver, precisa de matar os 

animais!”. (idem, 295). Noutro contexto de O Naturismo, o nosso autor, recorrendo 

mais uma vez à antítese lógica/hábito, ou por outras palavras, dramatizando a oposição 

entre o que se pode considerar como sendo o vector utópico do seu pensamento 

naturista (que identifica com a conduta lógica) e a reprodução da ideologia dos 

costumes dominantes a que se opõe (que identifica com o hábito), afirma em defesa da 

vida animal: “Urge rasgar o preconceito […] É preciso começar a entrar a lógica onde 

só existe o hábito, o vício, a futilidade e o mal. Deixem-se os animais voar pelo espaço, 

animando a paisagem, ou servindo nos campos para o amanho das terras, ou nas águas 

nadando.” (idem, 266).  

Em Arte de Viver, a formulação de juízos éticos a favor dos direitos dos animais 

surge, no essencial, enunciada em dois momentos. Primeiro, quando, apresentando as 

razões que servem de fundamento à “dieta vegetal como a melhor para se viver 

conforme o destino humano e segura orientação científica” (Sousa, 1934: 46), Amílcar 

de Sousa faz apelo – na sexta das sete razões por si enumeradas na defesa dessa dieta – 

ao veio sapiencial das tradições religiosa e filosófica para justificar a não ingestão de 

alimentos de origem animal: “Todas as religiões e filosofias (nos seus iniciais 

ensinamentos) advogam o não morticínio dos animais como moralizadora conduta” 

(idem, 47). Segundo, quando em vários pontos do último capítulo, “Catecismo 

naturista”, espécie de súmula do teor gnómico do livro, concebida segundo a 

modalidade pergunta/resposta e em termos semelhantes aos de uma honesta inquirição 

prosélita a uma sábia voz oracular, Amílcar de Sousa adopta um tom impessoal para, a 

partir de uma resposta de natureza apodíctica à décima pergunta do item intitulado 

“Alimentação animal”, “Porque razão se deve suprimir da alimentação os animais?”, 

responder “Porque comer animais é contrário à natureza humana” (idem, 215). Esta 

seria pois a condição necessária e suficiente para sustentar, sem concessões, a negação 

dada à pergunta catorze, “Mesmo se a alimentação animal não fosse prejudicial, 



deveríamos fazer uso dela”, para a qual peremptoriamente se declara, “Não, porque é 

uma crueldade inútil matar animais para os comer, visto que o homem se sustenta 

perfeitamente sem eles, como está demonstrado” (idem). A pergunta quinze, “Mas não 

se encontram na natureza muitos exemplos de animais matarem outros?”, suscita-lhe 

uma resposta que parece implicar a isenção da espécie humana do predomínio geral do 

instinto de matar por sobrevivência entre os animais, isto é suscita-lhe uma resposta que 

evoca a excepcional liberdade da razão humana em escolher não reproduzir uma 

necessidade atávica da natureza animal: “É certo, mas só o fazem por serem carnívoros 

de instinto, para se defenderem, ou no interesse da espécie.” (idem, 216). Já a pergunta 

dezasseis, “Quando é lícito ao homem matar animais?”, permite à voz impessoal e 

sentenciosa de Amílcar de Sousa enunciar a sua radical consciência moral anti-

especista, ao declarar: “Só em legítima defesa, e, mesmo neste caso, não os deverá 

comer, pois é contrário à moral” (ibidem). A resposta à pergunta cento e sete, “Pode-se 

admitir divertimentos à custa da vida ou do sofrimento dos animais?” (idem, 235), é, na 

sua peremptória e justificada negação, portadora de um claro sentido moral orientado 

para a educação dos costumes e para a formação da sensibilidade e consciência 

respeitadora dos direitos de outras espécies animais que não a humana, “De forma 

alguma. Tais passatempos impedem o aperfeiçoamento moral do homem. Por isso não 

se deve tomar parte, nem mesmo assistir à caça, pesca, touradas, combates entre 

animais, etc.”(ibidem). Finalmente, a alínea n), do artigo cento e dezassete de 

“Exemplos de actos naturais louváveis”(idem, 237) do último item deste “Catecismo 

naturista”, intitulado “O erro das convenções”, elucida os efeitos práticos da consciência 

moral na protecção da vida animal não humana, quando estabelece o seguinte preceito: 

“Defender os animais perseguidos” (idem, 238). 

É, portanto, a partir de uma férrea determinação conduzida por uma vontade 

consciente de revolucionar a alimentação, os comportamentos e a prática da medicina 

convencional e inspirada pelo que clama ser a verdade, que se projecta o utopismo 

naturista de Amílcar de Sousa. A sua linguagem é peremptória e de tons messiânicos: 

“O que sustentamos é verdadeiramente revolucionário dos costumes, dos hábitos, dos 

ensinamentos. É a verdade que se abre diante dos olhos, clara e límpida como uma 

alvorada de Abril, em que o sol alague de luz a terra a despertar em hinos de vitória e 

júbilo, sob o seu influxo” (Sousa, 1916: 136). Mas também de tons nietszchianos: 

“Procuramos salvar, a raça, que ainda é forte, do vício alimentar” (idem).  



O naturismo de Amílcar de Sousa revela-se, nas suas matizes programáticas, 

mais complexo do que seria de supor. Nele convergem diferentes traços da tradição 

utopista que convém analisar. O facto de realçar que só a “raça que ainda é forte” pode 

ser salva pela doutrina que professa é uma forma de reconhecer que uma parte dessa 

humanidade está condenada pelos vícios que a instância crítica do seu discurso utopista 

verbera com insistente acuidade. O diagnóstico da condição geral da humanidade não 

lhe alimenta ilusões:  

 
Pesam sobre nós séculos de transformações e de taras, das quais ninguém se 
liberta. Demais o cérebro modificou-se em subidas elevações podendo a razão 
vencer o instinto, Mas o raciocínio foi esmagado pelo vício. E o resultado é que 
nessa trindade, o vício domina a razão para esta prender o vício. (idem, 54) 

 

Num quadro que chega a definir como “tétrico” – “Degeneram os povos. Surgem 

estigmas a cada passo” (idem, 136) –, a “raça que é ainda forte”, é provavelmente a que 

Amílcar de Sousa, noutro contexto, identifica com sendo aquela que, das “duas 

categorias de homens” (Sousa, 1936:186), é constituída pelos “que procuram a verdade 

e pensam dotar a vida de concepções mais belas”, aquela donde saem “os guias da 

humanidade”, que têm de “lutar, não só contra os vícios e hábitos antigos como também 

contra opinião do vulgo”(idem, 187) . Estes guias, muitas vezes “heróis” e “mártires”, 

não “poucas vezes são apodados de quiméricos e de visionários” (ibidem), justamente 

pela outra categoria de homens, “os que abdicam das suas faculdades de inteligência e 

de vontade, subordinando-se às opiniões, preconceitos e vontades preestabelecidas da 

multidão do meio vulgar” (ibidem), ou seja, dos “que vivem entre a multidão 

compassiva, aceitando todos os costumes, hábitos e cometendo todos os vícios” 

(ibidem). O traço nietzschiano aflora em passagens em que Amílcar de Sousa define o 

carácter do homem de sucesso, mas também o “herói” que se opõe à ordem estabelecida 

e se bate pelos seus ideais. Assim, todo aquele que “possuir uma vontade inquebrantável 

e incorruptível, servida por uma inteligência clara, um espírito calmo, um sangue frio 

premeditado e aliado a uma fleugma imperturbável – esse homem é verdadeiramente 

superior! […] É um super-homem” (ibidem). É aquele que se conquistou pela 

“disciplina da vontade” que conseguiu dominar “o animal «selvagem», que dentro de 

todo o homem existe” (Sousa, 1916: 311-12). O “herói” utopista, tem portanto um 

carácter super-humano, que não apenas se define por ser ideologicamente livre das 

influências alienantes e perniciosas da ordem de valores dominante, mas também por ter 



conseguido extinguir, pela auto-regulação da “ginástica da vontade consciente”, os 

atavismos primários, “o resto de instinto de «fera»” (idem, 312). Mas não é um herói 

inteiramente nietszchiano, superior e indiferente à massa ignara e fraca da humanidade, 

visto que, num certo sentido, ele é também, e paradoxalmente, cristão no agenciamento 

dos seus fins últimos em contribuir e co-participar na realização do bem colectivo. 

Nietszchiano e cristão não são termos utilizados por Amílcar de Sousa, mas que nos 

parecem adequados para definir as duas instâncias, a crítica e a teleológica, a dos meios 

e a dos fins, do seu discurso utopista. Nietzschiano nos meios e cristão nos fins, como se 

pode inferir deste seu juízo: “Os únicos homens que devem ser considerados, de entre a 

maioria ainda dominada pelo instinto, são os que pretendem alcançar a perfectibilidade 

humana, pela justa observância dos princípios supremos da razão, da bondade e do 

amor.” (ibidem).  

Claro que esses princípios em Amílcar de Sousa estão subsumidos à sua doutrina 

ou visão naturista da vida e, nesse sentido, a sua possível concretização passa por uma 

vida regulamentada, regida por estritos códigos de comportamento, de que o 

“Catecismo Naturista” é um exemplo, entre outros, como o “Decálogo da arte de Viver” 

com as suas leis (do sono, da função, da água, da limpeza, do sol, do vestuário, da vida, 

do trabalho, da dieta, da calma). Estes dois códigos configuram os dois últimos 

capítulos da Arte de Viver, a que se devem acrescentar o “Decálogo do Centenário”, “As 

regras da Vida”, ou “Regime da vida normal” ou “A Prática do Naturismo” expostos em 

O Naturismo. Num certo sentido, ambas as obras, O Naturismo e Arte de Viver, estão 

pensadas em função do conceito normativo de Amílcar de Sousa de vida saudável, 

racional e bondosa, pelo que a sua respectiva estruturação por capítulos é uma contínua 

exposição de regras acerca do que se deve e não se deve fazer para se alcançar a 

“perfectibilidade”. Como na mais pura tradição utopista (basta ler o livro II da Utopia 

de More para o comprovar), este modelo de vida alternativo ao comum e tido por 

melhor organizado é fundamentado num corpo elaborado e complexo de regras, 

generalizado a todos os aspectos da vida individual, mas também social. Assim, e a 

título de exemplo, o “Decálogo do Centenário” compreende as seguintes normas gerais, 

numeradas e anotadas, de que damos apenas a formulação sintética titular:  

 
1º Usa do bom. Não abuses do óptimo. 2º Conserva o corpo e o espírito sãos: 
sem higiene nem moral não terás saúde. 3º Trabalha sempre nos limites das tuas 
forças; mas nunca te esforces demais. 4º Alimentação simples e reparadora. 
Alimentos vegetais. E de preferência frutos. 5º Beber água pura quando haja 



sede e aos goles. 6º Dormir oito horas e não mais. 7º Sejam teus medicamentos: 
o ar, a água, o calor, o frio. E seja a tua farmácia a natureza. 8º Faz por não 
estares doente, mas se o tiveres cura-te de princípio. 9º É mais fácil conservar a 
saúde do que perdê-la. Para isso basta fortificar o organismo. 10º A primeira 
necessidade é viver com saúde. Consagra-lhe todos os teus esforços. (idem, 302-
309)22 

 
Ora, se o “Naturismo resume-se neste Decálogo e ensina a cumpri-lo em todas 

as suas regras” (idem, 309), a possibilidade de se alcançar os 100 anos de vida dever-se-

á inscrever como um “objectivo único das raças de amanhã, quando forem 

compreendidas as cláusulas formidáveis deste culto que sobreleva das religiões 

abstractas, de quebradiços elos, para se erguer supremo e inatacável.” (idem, 314). A 

teleologia, componente fundamental da tradição utopista, e que conflui, como veremos 

ulteriormente, com evidente expressão no naturismo de Amílcar de Sousa, não podia ser 

mais explícita: “Eis o que pretendemos com o Naturismo Vivificar a raça e despegá-la 

dos erros adquiridos das faltas cometidas contra o verdadeiro papel do homem no 

universo” (idem, 30). Os “erros adquiridos”, vimo-lo anteriormente, são reconduzíveis a 

um a priori nutricionista23, digamos assim, comprovado, segundo o autor, pela própria 

história, que “mostra se ter abusado da alimentação anti-natural. Daí a degenerescência 

das raças” (Sousa, 1934: 224). A raça portuguesa é, no contexto dessa degenerescência 

universal – como também já se referiu acima – um caso particularmente grave. E o autor 

não se coíbe de atribuir à mulher portuguesa fortes responsabilidades nessa situação. No 

estatuto social que Amílcar de Sousa, muito marcado pela mentalidade conservadora 

patriarcal da época, atribui à mulher, esta surge confinada ao papel de doméstica e de 

mãe de família. O problema consiste em que ela “peca por uma falta enorme de 

instrução de família, prática e trabalhadora. Quando solteira passa o tempo em 

futilidades. Casada, educa os filhos num sentimentalismo ridículo. Não tem a verdadeira 

instrução para ser dona de casa” (Sousa, 1916: 58). Esta quase misoginia24 do autor 

radica, mais uma vez, num a priori nutricionista: 

 

Mais dum ou outro caso conheço de maridos que pretendem libertar-se da 
cozinha e dos seus malefícios, mas as mulheres ficando sujeitas ao aconchego do 
cadáver esquartejado que elas repartem ainda sobre as tábuas da cozinha ou 
picam nas copas para pastéis, não encaminham o homem e o tentam para comer 
petiscos. (idem, 186). 

 
A emancipação da mulher portuguesa e da mulher em geral – tópico a que o 

autor dedica um capítulo, o XXVII de O Naturismo, – torna-se, portanto, uma, se não 



mesmo a condição necessária à libertação da raça portuguesa e humana. E essa 

emancipação, que a torne “habilitada a ser mãe, a directora dos seus filhos e a 

domesticadora do seu marido” (idem, 148), implica, na perspectiva de Amílcar de 

Sousa, que ela adopte um modelo “revolucionário” de vida conforme ao naturismo, que 

ela se eduque nos preceitos alimentares frugívoros ou crudívoros colhidos do modo de 

vida – esse sim, aparentemente já emancipado – , da mulher “selvagem”, da “negra 

cafre ou hotentote ou índia tapuia da América”, ou seja da mulher que, por oposição aos 

dois outros “graus” de género, a “campónia” e a “burguesa”, é a que está “mais 

conforme ao naturismo” (idem, 275). Em suma, se somente o “Vegetarismo é capaz, 

sobretudo na sua forma mais pura, Frugivorismo, de emancipar a mulher e regenerar o 

homem e beneficiar os filhos” (idem, 149-50), sem o que “a sua casa deixará de ser o 

centro de amor simples e de ventura casta, a que os filhos têm direito” (idem, 150), 

então há que reintegrar nos hábitos da mulher civilizada, porém decadente, o que de 

mais saudável se perpetua no modo de vida da mulher selvagem da “África e da 

América” e reduzir o “abismo de diferença quanto à sua nobre e única função: perpetuar 

a espécie” (idem, 276). À parte a visão cândida de filiação rousseuiana – a que faremos 

menção ulteriormente – da superioridade vitalista da mulher selvagem sobre a burguesa, 

há uma razão maior, segundo Amílcar de Sousa, pela qual aquele modo de vida da 

mulher “do sertão” deve ser seguido, a de justamente ser ela “geradora da raça forte e 

vigorosa” (ibidem). É fundamentalmente por isso que a “mulher civilizada deve 

procurar imitar, tanto quanto possível na vida, essa africana ou americana nativa” 

(ibidem).  

Um tópico, também de coloração utopista, atravessa esta insistência de Amílcar 

de Sousa na regeneração da raça, o da eugenia. Assim, se a “raça forte” que pode ser 

regenerada sê-lo-á, na perspectiva do autor, mediante a emancipação da mulher por 

adopção do regime alimentar naturista e por regressão ao modo de vida natural, 

selvagem25, então a raça futura a ser gerada devê-lo-á ser por adopção prática dos 

princípios da eugenia. Reportando-se à realização de um “Congresso Eugénico” que 

teria tido lugar à época em que publicou O Naturismo, e que reputa como uma 

ocorrência “das mais augustas e uma das mais necessárias” (idem, 299), Amílcar de 

Sousa, além de informar que as teses ali apresentadas “não foram tão radicais como as 

que eu advogo”, fornece a sua definição de eugenismo ou da via para assegurar a 

geração de uma raça livre dos “atavismos” e das “taras” do “artritismo” – ou seja do 

modo de vida prosseguido “por todo o indivíduo que vive contra a natureza” (idem,133) 



e segue um regime alimentar “assassino” – como “a arte de nascer bem, de tornar pura a 

raça, de aperfeiçoar, melhorando-se em vez de caminhar para a degenerescência como a 

todo o momento se sente descaminhada pela civilização actual” (idem, 299).  

A purificação da raça configura então um dos traços dominantes do discurso 

utópico naturista de Amílcar de Sousa”. Seja por via de uma radical regeneração de 

costumes – “Suponhamos que cada pai e cada mãe, assim com cada filho de todas a 

raças actuais não cometia uma única infracção na carreira vital” (idem, 300) – seja 

também por via de uma criteriosa selecção e união dos consortes – “só devem casar os 

que têm saúde verdadeiramente. Casar doentes é o pior dos males, porque dar origem a 

filhos assim é impróprio de homens e mulheres dotados de verdadeiro Amor” (idem, 

152). Para isso, o autor preconiza que “em vez de outras certidões, fosse necessário 

exame médico aos cônjuges” (ibidem), profetizando mesmo a sua eminente execução: 

“Não há-de demorar muito que assim seja, para o bem da Espécie” (ibidem). E neste 

ponto, o do estrito exame pré-marital da condição física dos futuros cônjuges, Amílcar 

de Sousa retoma uma ideia, com evidentes reminiscências ou analogias com a que é 

mencionada num contexto ficcional da Utopia de Thomas More. Aí se pode ler: 

 

na escolha dos esposos, observam os utopienses um ritual; […] a mulher, seja 
ela virgem ou viúva, é apresentada desnuda ao seu pretendente por uma outra 
mulher, entrada em idade e de bons costumes; o pretendente, por sua vez, é 
posto também desnudo perante a donzela por um homem de probidade (More, 
2009: 358-9).  
 

Para Amílcar de Sousa, não é portanto em nome do nietszchiano propósito de 

procriação de uma elite de super-homens, mas em nome da “perfectibilidade” e da 

realização da “felicidade humanas” que deve ser praticada a “caridade”. Esta deve ser 

antes de mais orientada para a preservação da saúde pessoal, como condição necessária 

para a sua possível e incondicional aplicação aos outros. A robustez física e mental, 

como efeito da aplicação da caridade a si próprio, é então considerada imprescindível 

para se assegurar não apenas a reprodução da espécie, mas o seu aperfeiçoamento e a 

sua felicidade. “Assim devem ser entendidas e executadas as leis da Eugenia: ter filhos 

perfeitos somente” (Sousa, 1934:198). É portanto em nome de uma profilaxia radical 

contra um passado humano degenerescente e orientado por um princípio teleológico de 

incidência utopista que o autor preconiza a aplicação de medidas higienistas – num 

certo sentido contrárias à doutrina de um naturismo conforme às puras leis da natureza – 



na esfera primordial das relações matrimoniais concebidas em função da reprodução 

biológica. “Atenda-se à felicidade dos novos seres e dos filhos e ao interesse da 

conservação e aperfeiçoamento da raça. Casemos eugenicamente – tal a indicação.” 

(idem, 201). Mas relações matrimoniais concebidas também em função de um conceito 

renovado de família monogâmica no qual prevaleça a compatibilidade de caracteres 

entre os cônjuges e a observância da prescrição por uma rarefeita depuração dos seus 

estigmas físicos e patológicos. “Urge pôr de parte a orientação vulgarmente seguida. E 

usar os bons preceitos para a constituição da família no aperfeiçoamento das gerações” 

(ibidem). Só assim se garantirá, segundo o autor, a perpetuação gloriosa da espécie – “É 

o nosso sangue transfundido a multiplicar-se em novas vidas radiosas, no rodar eterno 

do mundo” (ibidem) – e a consolidação patriótica do valor futuro da raça – “Uma 

criança forte é o esteio da pátria, valor inapreciável num atestado de saúde da raça”. 

(ibidem). 

O tópico do apuramento da raça não surge, pois, dissociado em Amílcar de 

Sousa de considerações sobre o futuro da humanidade e, em particular, do futuro da 

nação portuguesa. E se uma das componentes da instância crítica do discurso utopista 

do autor, como vimos anteriormente, não poupa o estado geral da nação no que 

concerne à sua tradicional dieta alimentar, mas também à sua má educação, à corrupção 

dos seus costumes,26 à sua falta de qualidade habitacional, ao desordenamento da sua 

paisagem, já a instância idealista desse discurso contempla não apenas prescrições 

gerais de reorientação das políticas estruturantes do país, mas também incisivas 

proclamações de carácter profetizante. Assim, e em consonância com a sua doutrina 

naturista, Amílcar de Sousa vaticina que: 

 
Hortas e pomares são e serão, cada vez mais, no futuro, os dois sustentáculos 
maiores da nacionalidade, pois todas as nossas efémeras indústrias fabris vivem 
unicamente pelo favor das pautas alfandegárias, aliás seriam aniquiladas pela 
concorrência da importação estrangeira. A cultura da terra é a melhor das 
aplicações da actividade e inteligência do homem. Quando realizada com ciência 
e arte, só por si, poderá operar o milagre de redimir uma raça decrépita pela 
intolerância, pela doença, pelo vício, bebido todos os dias no álcool e comido na 
carne nefanda como na vida dissoluta. […] Portugal é um país agrícola. É 
necessário fazer a educação agrária da vida nacional e dar a nossos filhos uma 
educação física e moral salutares, fazendo-os cursar escolas práticas de 
agricultura, pelo menos dos dez aos quinze anos.27 (Sousa, 1934: 70-71) 

 
Esta vertente profética-utopista de orientação nacionalista adquire várias 

tonalidades. De algum modo, ela tem como suporte o reconhecimento de que o país 



Portugal, do ponto de vista morfológico, geográfico e climático, abstraído da má ou 

deficiente ocupação que dele fazem os seus habitantes, configura um éden com um 

potencial de irradiação redentor à escala planetária: 

 

País delicioso este, quanto à natureza e ameno quanto ao clima; «jardim à beira 
mar» o apelidou o poeta, mas estação de saúde o pode dizer o higienista. Desde 
as montanhas todas cheias de formosos golpes de vista e de boas e lavadas 
camadas de ar que limpam e depuram os pequenos alvéolos dos pulmões 
obliterados, até às planícies calmas e sossegadas, onde bucolicamente, onde 
bucolicamente os campos se estendem de viço e cor, Portugal pode apresentar-se 
como um modelo de terra edénica, se mais cuidado houvesse nas instalações28. 
(Sousa, 1916: 165)  

 
De facto, as condições naturais do país são descritas por América de Sousa num 

tom que ressoa a ideia utópica-milenarista da nação eleita que messianicamente anuncia 

e inaugura uma nova era da história humanidade. No capítulo “O triunfo do 

frugivorismo” de O Naturismo lê-se, em termos peremptórios e evocadores da memória 

literária do autor, uma variante providencialista da caracterização geográfica e climática 

de Portugal, mas agora enaltecida pela virtudes dos seus solos e do seu potencial 

frutícola, i.e. pelas qualidades dos bens naturais adequados a um regime alimentar 

frugívoro: 

 

Não há nação alguma da Europa tão excelentemente preparada para a vitória do 
naturismo! País este onde há não há os excessivos calores argelinos, nem os frios 
siberianos! A temperatura quase não desce abaixo de zero, e, por assim dizer, 
não sobe além de trinta graus. E o que é mais notável: em qualquer lugar onde se 
plante uma árvore de fruto adequada, ei-la em breve tempo a dar alimento ao 
feliz proprietário. Onde haja um pouco de humidade dá-se excelentemente a 
nogueira ou a aveleira. Nos terrenos secos a amendoeira prospera, assim como o 
pinheiro manso que António Nobre cantou no seu livro de versos Só. As nozes, 
as amêndoas, os pinhões, as avelãs, etc., eis o alimento primordial, sem o que 
não podem viver os devotos da dieta pura: Isto quanto ao alimento basilar, 
porque quanto aos frutos sumarentos é Portugal tão rico que os exporta em 
abundância, e mais ainda, se os cultivadores se dedicassem à pomologia (Sousa, 
1916:316)  

 
Muito provavelmente inspirado pelo contexto político e ideológico da revolução 

republicana de 1910, a primeira edição de O Naturismo (1912) comunica o tom de 

confiança ardente de Amílcar de Sousa na transformação radical dos hábitos 

nutricionistas e dos costumes gerais dominantes em Portugal com a intensidade de uma 

genuína proclamação de esperança no futuro: “Portugal vai na vanguarda dos povos que 



pretendem por todos os modos vencer” (idem, 320). Esta confiança tem agregada a si 

um elemento messiânico – “Tenho a esperança que em poucos anos Portugal será o país 

mais frugívoro do mundo” (idem, XII) – de vocação militante, devidamente enquadrada 

por uma organização de perfil vanguardista, responsável pela difusão do novo ideário 

ético-dietético, a “Sociedade Vegetariana de Portugal”. Definida como “núcleo de 

ressurgimento, moral e físico, pela higiene naturista”, e tendo a “revista mensal ilustrada 

‘O Vegetariano’ como seu órgão de divulgação altruísta” (idem, XX), a esta “Sociedade 

Vegetariana”, fundada em 1911, no Porto29, e dirigida “com amor e com devotividade 

[sic]” pelo próprio Amílcar de Sousa, é então atribuída uma missão revolucionária 

nacional de alcance providencialista, a de regenerar a depressão colectiva geral e 

anunciar uma nova era para a nação e a raça portuguesas. A nota de irradiação 

apocalíptica e de esperança jubilosa no futuro da nação é enunciada de forma empolada 

por contraste com a evocação grave e melancólica da atmosfera decadentista do passado 

século XIX português. 

 

E se A. Herculano, o grande historiador, achava que o espectáculo da causa 
pública de então que a seus olhos puros e justos se desenrolava como dando 
vontade de morrer; agora todos nós devemos ter vontade de viver, pois que a 
sociedade será depurada e uma aurora de felicidade se estenderá, revivificando a 
pátria, por todas as famílias, incitando-as ao trabalho honesto e lícito alcançando 
à riqueza nacional épocas de pujança e de luz. (idem.314)  

 

A convicção fideísta, messiânica, de Amílcar de Sousa na revolução ética-

dietética a ser prosseguida em Portugal é, com se percebe, inabalável, embora se 

fundamente mais em razões topológicas do que propriamente ontológicas, digamos 

assim, mais em razões que se relacionam com coordenadas geográficas do ser de 

Portugal do que com formas tradicionais de aculturação do ser português. “O 

vegetarianismo caminha e há-de criar prosélitos neste país excelentemente dotado para 

esse movimento regenerativo” (idem, 98). 

Mas na economia deste pensamento messiânico nacionalista de Amílcar de 

Sousa, participante, a nosso ver, mesmo que de modo evanescente, de um importante 

veio da cultura portuguesa, precisamente do seu “complexo-cultural vieirino” – na 

pertinente fórmula proposta por Miguel Real para caracterizar uma constante propensão 

da mitologia intelectual portuguesa, a da auto-representação gloriosa e messiânica do 

destino da nação (Real, 2007: 13)30 – prefigura-se uma visão profética-utópica de 

alcance supra-nacional aplicada a toda a humanidade. Ou dito de outra maneira, no 



contexto do discurso utópico profetizante do autor sobre o valor salvífico do naturismo 

para o conjunto da humanidade, o seu discurso messiânico sobre o papel da nação 

portuguesa visando esse desígnio ocupa a função instrumental e mediadora da sua 

virtual realização. Da nação “que definha”, o Portugal, moral e fisicamente ressurgido 

por efeito da acção educadora, purificadora e morigeradora da Sociedade Vegetariana, 

converte-se no Portugal da “estação de saúde” com a função de contribuir para a 

regeneração doutros povos: “Chamemos à nossa terra todos os habitantes do norte da 

Europa. Só a Natureza cura.” (idem, 232). Ou ainda, segundo outra formulação possível, 

poder-se-ia dizer que, no arco do pensamento utopista de Amílcar de Sousa, do Portugal 

distópico se passa ao Portugal utópico pela mediação da esperança profética. Esse 

mesmo movimento acompanha aliás as considerações gerais do autor sobre o destino 

geral da humanidade. Assim, se “causa tristeza olhar para a humanidade. Há crianças 

que já são velhos apergaminhados. Há moços de vinte anos que, estiolados por 

desmandos fúteis, abrem breve a sepultura” (idem, 84); se “poucas pessoas vão além 

dos 60; quando atingir um século devia ser a norma” (ibidem); se os órgãos femininos 

[se] atrofiam nas cidades […].Depois dos cinquenta, a dama da cidade está em franco 

declínio” (idem, 90); se “a verdade é que, na sociedade moderna o homem é um 

comedor de cadáveres animais” (Sousa, 1916: 23); se os “comedores de cadáveres vêm 

a sua dentição destruída” (Sousa, 1934:108); se o homem é “um vicioso por hábito. Está 

no costume de ingerir substâncias alimentares modificadas pela retorta perturbadora dos 

fogões” (Sousa, 1916:41); enfim se “lavra por toda a parte o mal.” (Sousa, 1934: 116), 

então, ao se reconhecer que o “frutarismo, de verdade, é o meio alimentar mais 

adequado ao homem” (Sousa 1916: 42) e que “é pela alimentação bem regrada e própria 

que a saúde se pode conseguir” (idem), concluir-se-á daí que “considerações radicais, 

expressas assim, sem pruridos inovadores […] conduzem […] a uma restauração 

vitalizadora que se há-de formar para a salvação da humanidade artrítica” (Sousa, 1916: 

42), e que, ao sermos “sóbrios”, o “nosso cérebro, melhor irrigado por sangue rútilo, 

melhor produzirá esforço, inteligência e vontade. E dessa forma a vida mais se alongará 

em perfeição e amor.”(idem). 

Fundado então na convicta certeza de que o “frugivorismo avança!” e que em 

“breves anos daremos ao mundo a boa-nova duma grande parte da população 

portuguesa vivendo dos produtos da terra” (idem, 320) – num movimento progressivo 

de purificação alimentar devidamente regulado pelas normas do “catecismo naturista” 

ou da “prática naturista” (idem, 335-336) que permitirão ao “carnívoro mais inveterado 



passar para vegetariano e daí para frugívoro […] para ser por fim um crudívoro puro” 

(idem, 336) –, Amílcar de Sousa não duvida que a generalização desse regime de vida 

inaugurará uma nova era de bem-estar e harmonia universal. “Essa perfectibilidade há-

de ser atingida. Esse renovamento conseguir-se-á com o tempo, desde que a 

superioridade do regímen frutariano [sic] for patente à humanidade como o único 

método de ressurgimento e depuração das raças” (idem, 89-90) A fase mais avançada, o 

estádio último da regeneração da humanidade, coincidente com a inauguração do reino 

paradisíaco na terra, será protagonizada por uma nova raça, a “raça do futuro […] 

aquela que não se alimentar senão com alimento cru” (idem, 191). 

São várias, portanto, as incursões visionárias de Amílcar de Sousa num tempo 

universal paradisíaco que ele sonha nos limites da sua militante convicção naturista. 

Incursões cuja enunciação varia entre o modo hipotético condicional e o modo assertivo 

futuro, isto é entre a possibilidade especulativa e a convicção proclamatória utopistas, 

ambas fundadas em sinais que ele crê entrever na realidade sua contemporânea. Assim, 

e numa rara apropriação discursiva do ideário político socialista, à época certamente 

conotado com um espírito mais radical do que a sua formulação contemporânea 

doutrinária actual, Amílcar de Sousa escreve em tom empolgado: “Sob o cuidado 

intenso de devotados apóstolo, o «vegetarismo» triunfa, levando de vencida a rotina 

actual e fazendo uma revolução socialista, no verdadeiro termo.” (idem, 96). Bastaria 

então, seguindo o seu raciocínio e aderindo às suas teses, imaginar o que seria o futuro 

se se adoptasse já no presente o regime de vida naturista:  

 
Imagine-se a revolução alimentar que se alastraria em novas conquistas duma 
saúde perfeita, duma moral sã e abnegada, de um raciocínio de ideias claras e 
amplas! […] Uma nova ordem social paradisíaca, sem a maldade do álcool, nem 
a febre do café, sem a podridão da carne, que à sociedade, como ela se encontra, 
dão a prisão e o prostíbulo, o hospital e a tuberculose, o vício feito lei e uso, o 
crime tornado em hábito, em satisfação até. Vivendo conforme a natureza nos 
indica, apagar-se-iam as manchas herdadas dos nossos progenitores. E o homem 
amaria a paz do lar, com os filhos sãos e bem constituídos, a serenidade dos 
campos cheios de árvores frutíferas e legumes e cereais, a riqueza das alvoradas 
luminosas na orquestração do s ninhos inimitável e vivificante. E os nobres 
gozos íntimos de leitura e da contemplação, expulsariam a sizânia e a luta entre 
os homens que se matam uns aos outros com todas as manhas e artificiosas 
armadilhas do dolo e da maledicência. (idem, 29-30) 

 

Ora, como factores adjuvantes para se assegurar o êxito dessa revolução 

alimentar, a mãe de todas as revoluções, segundo a doutrina de Amílcar de Sousa, há 



que considerar, não só a (re)educação contínua segundo as regras nutricionistas e morais 

do naturismo postuladas nos códigos acima referidos,31 mas também com o efeito 

benigno de mais dois vaticínios de sentido utópico. O primeiro – na esteira de uma 

longa tradição utopista no campo da administração da polis e que remonta 

historicamente a Licurgo (séc.VIII-IX a.C), o reformador político de Esparta, e 

ficcionalmente a Utopus e a Salomona, os sábios legisladores da Utopia e da New 

Atlantis – relacionado com a expectativa do surgimento de um futuro ordenador de lei: 

“Auguramos o advento dum legislador, zeloso pela saúde do povo (idem, 147). O 

segundo, relacionado com o valor soteriológico da natureza e da agricultura: “Na 

cultura da terra está a salvação. […] Advirão épocas, não longínquas, de novos ideais! 

Então o trabalho dos campos será tido por uma honra por todos” (Sousa, 1934: 136) .  

Interessa-nos destacar o último desses vaticínios relativo ao valor salvífico da 

agricultura e da natureza para reintroduzirmos mais um tópico fundamental do 

pensamento utopista de Américo de Sousa. E este, em aparente contradição com a sua 

vertente profética de pendor messiânico e idealizante, é o tópico que poderíamos 

identificar como subsumível no paradigma que designamos de eutópico-pastoral.32 

Definível pela sua inscrição numa concepção regressiva, revereberante da mítica e 

arquetípica nostalgia pelo paraíso perdido, o passado, enquanto tempo e cenário de uma 

mítica unidade holística, é também representado idealisticamente por Amílcar de Sousa 

por via do contraste que estabelece com o seu tempo coevo: “Como estamos, neste 

século XX, longe do tempo feliz em que o homem liberto da civilização passava a vida 

livre dos animais selvagens” (Sousa, 1916: 269). Embora Amílcar de Sousa afirme que 

o naturismo, “conforme às leis da natureza tenta regressar, fortificar e normalizar – mas 

de modo algum procura fazer regressar o homem ao selvagismo” (Sousa, 1916, VIII), a 

verdade é que em ambas as suas monografias abundam juízos que, se não preconizam 

abertamente esse regresso total ao “selvagismo”, pelo menos o tomam como modelo de 

vida a ser fundido com os aspectos que o autor, naquele contexto discursivo, considera 

como conquistas positivas da civilização – “A civilização tem belas conquistas: por 

exemplo a Arte, a Música, a Escrita, a Solidariedade” (idem, IX) –, mas que noutros 

contextos surgem criticados, submetidos a uma disciplina censória33, elididos ou 

reconduzidos à pessimista e fundamentalista tese rousseauiana da civilização como um 

estádio de queda e degeneração humana: “o autor confirma o que dizia J. J. Rousseau no 

seu imortal Emílio: «Tudo é belo ao sair das mãos da Natureza; mas tudo degenera nas 

mãos dos homens» (ibidem). 



Assim, no seu tom caracteristicamente proclamatório, Américo de Sousa, 

alardeando a tese de que a natureza no seu estado puro é assistida de uma função 

regeneradora, declara:  

 

Regressar à origem deve ser um dos objectivos da humanidade, tão pervertida 
física e moralmente, tão cheia de preconceitos e de abusos, pois o homem, se 
nasce para a liberdade e luz, sol e ar, em breve o convencionalismo o algema a 
um potro iníquo que chama civilização (idem, 63).  

 

E, ainda, num outro contexto, num tom entre a indignação e a exortação: “Que insânia 

nos fere? Detenhamos nessa dementada carreira o «homem do século», procuremos 

imitar o «homem primitivo»” (idem, 83). Essa regressão integrativa no todo originário, 

visando um efeito terapêutico – “A cura pela natureza realiza-se assim. Com a 

simplicidade dum sacerdócio” (Sousa, 1934: 181) – tem, para o autor, uma razão 

antropológica que ele apresenta como cientificamente fundamentada, mas que não pode 

deixar, por défice de argumentação crítica, de ser reconhecida como sendo construída a 

partir de uma petição de princípio: “O Naturismo moderno é melhor que o de 

Hipócrates porque se baseia na verdade antropológica de o Homem ser um frugívoro, 

por comparação com os antropóides” (Sousa, 1916, XIV). E num movimento de 

retrogressão ainda mais amplificado, não já sob o signo de Rousseau, mas de Deleuze, 

decorrente da atribuição de uma semelhança de traços genéticos entre o homem e gorila 

– semelhança que a biologia contemporânea confirmou no reconhecimento de que 

ambos os ADNs divergem numa percentagem mínima34, mas que as constrições do 

conhecimento científico à época de Amílcar de Sousa levaram-no a atribuir apenas uma 

semelhança estrutural das suas respectivas dentições – o autor formula, com o propósito 

de fundamentar a adopção do regime alimentar frugívoro, a seguinte pergunta/resposta 

no seu “Catecismo Naturista”: “Porque é [a alimentação frugívora] a mais apropriada 

para o organismo humano? // Por ser usada pelos mais próximos parentes do homem, os 

antropóides, cuja anatomia e fisiologia é idêntica à sua.” Donde decorre a afirmação 

axiomática, tão frequentemente utilizada, como vimos, pelo autor, e que surge realçada 

em caracteres itálicos: “Nós devemos alimentar-nos como os macacos – nossos 

próximos parentes na escala zoológica” (idem, 73). Este regime alimentar humano 

preconizado a partir do modelo da dieta dos símios é enunciado mediante um juízo 

redutor, por recurso a uma radicalização argumentativa que tem como fundamento e 

propósito – no limite do logicamente sustentável – a postulação de mais uma tese 



higienista, sempre utopicamente bem-intencionada, neste caso, a da preservação e 

regeneração de uma condição saudável conforme aos supostos melhores hábitos de vida 

dos nossos ascendentes antropóides. Por isso, numa assertiva e sentenciosa declaração, 

fundada no seu artigo de fé da superioridade física e moral da vida em comunhão com a 

natureza, América de Sousa conclui que: “Para evitar a degenerescência, só um caminho 

se nos abre: imitar os primitivos.”35 (idem, 276)  

Esta apologia da retroacção regeneradora, espécie de anseio pela reconstituição 

da unidade original in illo tempore perdida por razões nutricionistas – “Onde mais a 

humanidade se tem desviado da sua maneira de ser é na alimentação” (idem, 257) –, 

ramifica-se ou projecta-se em dois planos: no plano alimentar e moral – “[o leitor] irá 

vendo a regressão que fizemos para sairmos de todo o ensinamento postiço” (idem, 

XIX) –; e no plano terapêutico – conforme à norma geral de que em “medicina quanto 

mais se retrocede tanto mais se adianta” (idem, 248). Porém a idealização dessa idade 

de ouro pré-lapsariana, anterior, portanto à queda no pecado da humanidade na 

alimentação “deletéria”, contém a justificação e a promessa da sua futura reabilitação. 

E, numa formulação característica de um dispositivo temporal utopista que faz tabula 

rasa do presente, o passado surge representado como um tempo perfeito que, 

suspendendo, contornando ou superando o momento actual, se combina idealmente com 

um futuro, representado também como um tempo perfeito, na constituição de uma 

duradoura ordem harmoniosa e triunfante sobre o turbulento processo da história: “O 

fruturismo, que foi um regímen do passado, há-de ser, sem a menor objecção, o regímen 

do futuro.” (idem, 55).  

É interessante notar que embora Amílcar de Sousa tenha consciência que as suas 

formulações possam ser lidas numa clave panfletária, ele as procure diluir, num 

movimento dialéctico de pensamento contraditório com esse auto-reconhecimento, 

segundo uma ordem de razões que considera superior e cientificamente fundamentada. 

Por isso, não se poupa o nosso autor em declarações não só sobre a sua convicta certeza 

da revivescência paradisíaca – “O frugivorismo é a felicidade. […] Estas palavras 

parecem sectárias. Entretanto, à face da razão pura e do raciocínio científico nada mais 

verdadeiro do que a doutrina exposta (idem, 87) –, mas também sobre a prefiguração 

empírica desse estado edénico – “E o leitor, ao experimentar esse bálsamo vital, terá a 

sensação das doçuras do paraíso, da vida serena, duma era de paz, de amor e de beleza” 

(idem, 36). Para Amílcar de Sousa, a fórmula para se alcançar a felicidade resultaria, 

portanto, de um voluntário e conduzido esforço humano de reintegração na ordem 



natural das coisas, concomitante da assimilação de um código alimentar e moral 

benigno supostamente inerente à harmonia dessa ordem: “A terra seria um éden se os 

homens se orientassem por normas sem morticínio e sem excitantes. A paz reinaria nos 

nossos corações: reflectir-se-ia em perpétuas graças. E não odiaríamos nunca.” (Sousa, 

1934: 19). Essa ética dual, alimentar e cívica, formulada no condicional futuro, também 

comportaria, segundo o autor, efeitos na qualidade estética da vida encarada como uma 

oportunidade para a afirmação e a vivência do belo: “Se aliarmos os deveres 

fisiológicos, os preceitos morais da bondade, do altruísmo, do dever e da honra, então 

será a beleza objectiva e subjectiva integralmente adquirida – O belo físico e o belo 

moral, ficarão ligados na sua mais alta expressão! ” (idem, 93).  

Este tom condicional sobre as futuras libações no paraíso frugívoro-vegetariano 

alterna, todavia, com declarações proféticas assertivas sobre os efeitos do movimento de 

retorno integrativo na natureza que o autor entusiasticamente preconiza – “Regresse 

cada qual à natureza; […] E, em breve, a vida se alongará em dias de paz, de felicidade 

e de amor nunca sonhado até então” (Sousa, 1916: 46) –, com as suas promessas de 

igualdade – “Eis o único modo de realizar a igualdade humana. Viver de frutos 

perfeitos, sobretudo ao ar livre, sob a bênção das florestas, junto às águas dos rios, 

amando o sol e os filhos, a mulher e as plantas e o ar que vivifique os pulmões e a pele” 

(idem, 80) – e com o seus anúncios de júbilo de teor milenarista: “Não mais doença. Só 

alegria. Não mais lutos. Só bem-estar. E uma velhice saudável até além dos cem anos, 

sem uma dor, sem um único mal, na ventura, e na paz imperturbável e longa.” (ibidem, 

81) 

A proposta de refúgio ou de bom retiro na natureza, entendida como uma terapia 

holística para a degenerescência do conjunto da humanidade civilizada – “Basta só a 

integração na Natureza para pôr de banda todos os males da civilização” (idem, 65) – 

surge porém mitigada no discurso eutópico-pastoral de Américo de Sousa pela solução 

mais pragmática, que preconiza em Arte de Viver, da edificação generalizada, e com o 

benefício (paradoxal) do progresso, de cidades-jardins, ou seja de cidades sustentadas 

por simulacros possíveis da grande mãe natureza. Em consonância com uma discreta e 

importante faceta do pensamento utopista, a da arquitectura e do planeamento dos 

espaços citadinos, Amílcar de Sousa vê nas cidades-jardins a melhor das soluções 

urbanas para se resolver o problema da habitação. A elas se refere, no tom higienista-

moralista que lhe é característico, e num contexto em que disserta sobre o ambiente 

familiar propiciador da educação ideal, no capítulo “A preparação do futuro” de Arte de 



Viver. Focando-se nas características arquitectónicas da casa “higiénica” enquanto 

unidade constituinte da cidade-jardim, casa de que fornece curiosas instruções gerais 

sobre como deve ser edificada e mobilada para assegurar as melhores condições físicas 

e morais de habitabilidade36, Amílcar de Sousa, reproduzindo ainda aqui um traço 

característico do utopismo, o da sua lógica autárquica e insularizante, coloca alguma 

ênfase nesse simulacro da natureza, o jardim, representando-o como um espaço 

envolvente e protector, com sebes e árvores de fruto que têm por função providenciar a 

saúde, o bem-estar e a protecção familiar contra a intrusão corruptora.  

 
Quando o progresso avançar, há-de haver companhias para edificar construções 
económicas segundo esse objectivo [o de construir casas higiénicas] como o 
melhor processo de cimentar a família e de criar filhos, esteios da sociedade 
deste século. Seriam Cidades-Jardins, Hortas e Pomares. E a saúde fortaleceria. 
Os filhos nasciam junto à terra, sobre a relva brincavam, no tanque patinavam, a 
colher flores e saborosos frutos. Ir buscar, à hora do jantar, uma hortaliça ou 
fruto pendente das árvores, é como oferecer a nós próprios a maior ventura e 
provocar a maior satisfação íntima. […] As árvores são as nossas melhores 
mães. Numa cada higiénica assim preparada, a vida alonga-se, respirando-se ar 
puro no seio da família e na paz da consciência. Aumentaremos, com o nosso 
esforço, o progresso da humanidade e daremos o exemplo de boa e natural 
conduta. Nesta casa típica e própria não entrará a maldade nem a doença. É 
esteio invulnerável junto do qual a vida decorre. Mas onde não chega o turbilhão 
da maldade ou o açoite do ódio alheio? Uma sebe de árvores, sobretudo de 
espinho, limoeiros ou tangerineiras, poderá fazer um obstáculo a toda a intrusão 
da maledicência e da discórdia? (Sousa, 1934: 160-161) 

 

O que é interessante notar é que esta atomização social em torno do conceito 

tradicional de família monoparental, auto-suficiente e auto-contida pela muralha 

dissuasora da casa-jardim, é, desde que observadora da boa moral higienista, tida pelo 

autor como mediadora da regeneração colectiva da humanidade. Por outras palavras, 

para o autor, na linha de muitas outras declarações suas já citadas, a conduta moral 

higienista é a salvaguarda, o “esteio”, a razão de progresso, regeneradora e 

reconstituinte da condição edénica original. A formulação do juízo no final da passagem 

supra-citada, sob a forma duma interrogativa, pode ser lida como reveladora da suspeita 

de que a possibilidade integral da reconstituição do éden na terra só pode ser 

integralmente realizável num contexto idêntico ao mítico jardim do éden, isto é em 

plena natureza. E, para Amílcar de Sousa, por razões que atribui à geografia, ao clima, à 

abundância de frutos naturais, e, claro, às florestas, essa possibilidade situa-se nos 

trópicos. Por isso, e recorrendo à sua antevisão profética, declara: “Estamos 



convencidos de que daqui a séculos, o centro da civilização deve ser a zona quente 

donde toda a gente agora foge” (Sousa, 1916: 66). No capítulo, justamente intitulado “O 

Éden Moderno” de O Naturismo, onde a tese sobre o potencial paradisíaco dos trópicos 

e da zona equatorial do globo surge mais frequentemente enunciada, e após umas 

reflexões avulsas sobre o vegetarianismo de Tolstoi37, Américo de Sousa projecta uma 

verdadeira utopia, sem enredo narrativo, e que antecipa, pela qualidade ilustrativa das 

suas teses naturistas, a sua novela Redenção. 

Na medida em que sintetiza muitas das teses do autor sob escrutínio e que 

demonstra à evidência o pendor idealista do seu pensamento e do seu carácter, 

transcrevemos na íntegra este trecho de O Naturismo que encerra uma das raras 

textualizações em língua portuguesa de uma particular visão utopista não muito comuns 

na nossa cultura. Assim, e antecipando a possibilidade de alguém poder vir a seguir a 

sua “ideia”, escreve Amílcar de Sousa: 

 
Uma ideia vamos apresentar porque se não podemos abandonar ainda este 
recanto da Europa, pode bem ser que alguém consiga realizar este plano de 
liberdade. Escolheríamos um local sadio, servido por facilidades de 
comunicação aceleradas; uma linha férrea, uma carreira de navegação periódica. 
Estamos certos que a meia hora de distância de uma qualquer cidade tropical, se 
poderia fundar uma colónia naturista. Imaginemos um terreno virgem ainda, 
servido com um curso de água, situado num local inclinado e de solo fértil e 
bom. Contruir-se-ia um edifício singelo com materiais impermeáveis que a 
indústria fornece. Seria um grande alpendre, com um grande chapéu, a impedir a 
chuva, a não permitir as grandes inclemências do sol e do temporal. Dentro uma 
piscina de águas correntes e límpidas, uma biblioteca e um salão grande de 
conferências. Eis a casa comum, a «Casa de Todos». Haveria quartos para 
doentes que chegassem, a fim de serem resguardados. Em vez de terem vidros, 
as vidraças seriam de rede fina.  

E a casa seria construída segundo as linhas sóbrias da forte arquitectura 
grega, com grandes colunatas de cimento armado, apresentando uma forma 
estética de pureza. Pintores de reconhecido mérito e valor, ornamentariam, à 
maneira de Puvis de Chevannes, as paredes interiores da Habitação Modelo. No 
exterior, estátuas gregas e azulejos artísticos reproduziriam cenas da vida 
primeira. O tecto desceria a formar grandes abas. E seria revestido, como as 
paredes, de amianto, que é uma substancia isoladora. Do mesmo modo, o chão 
pavimentado impediria a penetração da humidade por meio da corticite. 

Espalhados debaixo da ramaria das árvores ficariam os leitos portáteis 
das diferentes famílias que quisessem viver neste Paraíso! 

A indústria americana fornece camilhas de campanha e de turismo muito 
úteis. Cada pessoa dormiria assim ao ar livre, mas resguardada dos insectos, pois 
que o leito é coberto e tem janelas com redes por onde pode o ar circular bem. 

O trajar dos homens seria um pijama, sandálias ou botas de tiras 
entretecidas e um chapéu leve de palha. As senhoras vestiriam uma túnica à 
maneira grega e usariam chapéus de panamá, ornados de flores, e sandálias. As 



crianças trariam o vestuário mais sumário possível, para que o sol e o ar 
pudessem livremente doirar-lhes o corpo … 

Nesse terreno ideal, nesse Éden que a nossa fantasia está criando, toda a 
colónia se entreteria no cultivo das árvores que produzissem frutos. E em 
pequenas indústrias manuais. Imaginemos que se agrupavam todas as árvores 
dos trópicos e todas as flores belas nos canteiros dos jardins que circundariam a 
Casa mãe. Nenhum criado; nenhum servo. Todos amos e todos dependentes uns 
dos outros. Um socialismo colectivo. As famílias escolheriam a sombra 
predilecta desta ou daquela árvore para formarem o seu acampamento. 

Eis como se passavam os dias: ao alvorecer todos sairiam dos seus leitos 
e 
 dirigir-se-iam para o Éden a fazer as suas abluções e a sua ginástica 
fortalecedora ao sol-nascente. 

As crianças cantariam em coro, com as aves que saltitam na ramaria das 
árvores. As senhoras tratariam dos filhos. E os homens começariam a sua tarefa, 
distribuída conforme as tendências de cada um. 

Antes do meio-dia teriam o almoço de frutas sumarentas e frutas oleosas, 
nas mesas da «Casa Central» ou sob a ramaria das árvores. Pequenas indústrias 
manuais ocupariam o homem e a mulher para aplicação dos músculos e da 
atenção. 

A bananeira devia ser a árvore mais cultivada, pois só por ela por si, 
basta para a alimentação, em todas as suas preciosas variedades; assim como a 
laranja esplêndida, a lima e o limão medicinal, etc. Haveria o amendoim e a 
castanha do Pará e o pinhão e todas as espécies de nozes, que são a «carne» dos 
frugivoristas. Haveria renques de ananases e abacaxis, etc. Nenhum fruto 
faltaria, assim como nenhuma salada. Far-se-iam excursões para descoberta de 
novos frutos, desde os mais silvestres, que são os melhores, aos mais civilizados. 

Ao meio-dia começariam as conferências instrutivas, as práticas do 
Naturismo, a religião da Natureza. Pelo fim da tarde, após as abluções e os 
exercícios, seria o jantar, em tudo semelhante ao almoço. Depois das refeições 
haveria passeio, jogos e divertimentos, mas sempre quanto possível, misteres 
práticos e úteis, indústrias fáceis de tecidos vegetais … 

Com o sol a esconder-se no horizonte, logo que a luz começasse a 
desaparecer, ir-se-iam chegando para os seus acampamentos os membros da 
colónia, findos os seus trabalhos de instrução às crianças e aos adultos, as 
explicações fáceis de iniciação astronómica, mecânica, física e química, botânica 
e zoológica, etc. 

Este Paraíso não é um sonho. Pode ser a realidade se alguém se devotar a 
construí-lo, o que é fácil. 

O nosso Éden?! Que saudades temos do que acabámos de expor. Como 
nos custa deixar este assunto! Estimaríamos poder dar tal convicção às nossas 
palavras que se pudessem lanças as bases deste Paraíso, onde se utilizariam as 
forças da natureza para restaurar, pela verdade, a raça empobrecida na 
alimentação do sangue e de fogo e na desarmonia da vida civilizada e postiça … 
Quem nos dera sair desta Europa velha e fria! E, como um criador, instalar um 
Éden no século XX nas terras tropicais à conquista da felicidade máxima que o 
homem deixa fugir” (idem, 67-69). 
 
Nesta “ideia” de claro pendor utopista, o núcleo gerador da componente 

descritiva da sua narração – compreendendo a justaposição heteróclita de elementos 



relativos à geografia, à arquitectura, a normas de socialização, a actividades 

económicas, etc. – é obviamente o do naturismo higienista. Ora, foi com idêntico 

propósito ilustrativo, com a intenção pedagógica de explorar narrativamente o potencial 

utopista de uma tal “ideia”, que Amílcar de Sousa fez uma breve incursão no domínio 

da ficção e publicou, em 1923, a novela intitulada Redenção. Classificando-a de modo 

original como novela naturista, este exercício ficcional pode ser subsumível no género 

literário da utopia, mais concretamente numa das suas variantes, a “robinsonada” – 

termo derivado do título do famoso romance do escritor setecentista inglês Daniel 

Defoe, Robinson Crusoe, para definir o teor das narrativas que, adoptando um idêntico 

esquema diegético, representam modos de vida de pendor idealizante, eutópico-

pastorais, situados em espaços insulares e protagonizados por náufragos que vivem à 

margem das convenções e temporariamente cindidos do processo civilizacional.  

A trama narrativa de Redenção é relativamente simples. Um narrador-

personagem, identificado apenas pela sua nacionalidade sueca, jovem engenheiro de 

minas, praticante naturista e frugívoro, apresenta-se como autor de um diário, cujo 

conteúdo configura o segundo e principal nível da narrativa. Aí anota, na primeira 

pessoa, os acidentes da sua vida, que o levaram, após um fatídico naufrágio, a dar à 

costa de uma ilha paradisíaca, ao espaço em que, durante sete anos, viveu segundo os 

ditames da filosofia naturista, em harmonia com a sua companheira e o casal de filhos 

entretanto nascidos. A novela termina no registo diarístico com a menção do regresso da 

família ao mundo civilizado e com a notícia dos preparativos do estabelecimento de 

uma colónia e de um hospital na “ilha da Redenção” (Sousa, 1923: 100) regidos por 

princípios naturistas e destinado a reabilitar crianças com problemas de saúde graves. 

Os resultados obtidos nessa espécie de laboratório social serviriam para provar a 

superioridade da dieta frugívora, da moral higienista e da medicina naturista em 

detrimento da “alimentação cadavérica”(idem), dos hábitos deletérios e imorais e do 

“ídolo da droga venenosa” (idem, 101). A expectativa do exemplo, entretanto 

conhecido, pela leitura, à escala universal, dos “relatórios ilustrados desta Cruzada da 

Salvação” (idem, 100), contribuiria assim para a redenção de toda a humanidade.  

Sendo evidente que este narrador-personagem opera como um alter-ego do 

próprio Amílcar de Sousa, não é de surpreender que a sua voz dê expressão aos tópicos 

fundamentais de todo o seu credo naturista, nomeadamente aos que dez anos antes havia 

profusamente desenvolvido em O Naturismo. Aliás, o pequeno prólogo desta novela 

naturista, inconscientemente indutor de uma híbrida confusão entre os estatutos do autor 



e do narrador, utiliza um dispositivo retórico comum da narrativa utópica, o de jogar 

com o efeito de verosimilhança do seu relato: “Para a grande maioria do público, os 

factos sucedidos não passarão de fantasia. Entretanto, é preciso ter no autor um pouco 

de confiança para aceitar como autêntica esta novela, traçada com fé, nestes tempos de 

descrença e de egoísmo” (idem, 5). O primeiro nível da narração é breve e serve de 

enquadramento ao relato isocrónico da ordem de acontecimentos enunciados no diário, 

o qual começa por ser um relato de viagem, para, pós-ocorrência do naufrágio, passar a 

ser de registo dos acontecimentos sucedidos na ilha da Redenção e consubstanciais à 

vivência edénica do narrador, da sua companheira e da prole entretanto gerada.  

Estas quatro personagens são introduzidas no prólogo da novela, o primeiro e 

breve nível da narrativa, que tem por dupla função, não só deixar entrever o tom 

predominantemente eutópico, isto é de plena habitação do lugar feliz representado pelo 

conteúdo geral da história, como demonstrar a continuidade desse estado de harmonia 

num contexto urbano e civilizacional. É portanto em S. Francisco, “nesta livre América 

(onde a chama do álcool perverso não a envenena, nem degenera a raça) [onde] existe a 

paz e um lúcido amor fraternal se instala” (idem,10) que, num promissor dia de 

Primavera, “do ano de mil novecentos e vinte e dois” (idem, 5), se inicia o relato. O seu 

enfoque recai de imediato na descrição de um espaço arquitectónico, uma bela moradia, 

com as características gerais, se bem que mais luxuosas, configuradoras do ideal de 

habitação de Amílcar de Sousa. Com vista para o mar, rodeada por uma extensa área de 

árvores de fruto e de jardins em terraços, esta habitação acolhe um ambiente de radiosa 

serenidade, acalentado pela presença inocente e alegre dos filhos do narrador-

personagem – cujos nomes evocam o termo identificador da doutrina do 

aperfeiçoamento genético – Eugénio e Eugénia, e pela companhia amorosa e musical da 

sua esposa, Mary, que interpreta uma canção de Edward Grieg sobre o tema da 

passagem das estações. O relato do manuscrito do diário, que configura o segundo nível 

narrativo concatenado ao primeiro pela alusão à presença no gabinete de trabalho do 

narrador do próprio objecto que encerra a crónica da sua vida e dos acontecimentos que 

o levaram até à ilha da Redenção, permitirá compreender as razões da riqueza material e 

da atmosfera de felicidade evocada neste prólogo.  

O diário situa o início da autodiegese a bordo de um transatlântico, o “Norte-

América” prestes a zarpar do porto de Hamburgo para S. Francisco, a 1 de Agosto de 

1914, três dias antes do início da Primeira Guerra Mundial. Após mencionar a presença 

dos seus dois companheiros de viagem, o magnate Mr. Wolmar e pai da sua futura 



esposa, Miss Mary, o narrador, em jeito de sumário, resume o seu percurso de vida até 

aos seus actuais trinta anos, e auto retrata-se como um saudável adepto de normas de 

vida e seguidor de programas de saúde física preconizados por médicos naturistas. De 

maneira a salientar o contraste entre o seu ideal de vida fundado nos valores da cultura e 

em aspirações pacifistas, por um lado, e o aumento da tensão bélica entre as grandes 

nações europeias, por outro, o narrador diarista alude e identifica o traço paradoxal da 

cultura alemã nos seguintes termos: “Wagner, espírito sem par, fazia com a sua arte, 

elevar a Alemanha a um grau de cultura verdadeiramente útil, enquanto Krupp, o 

fundidor de canhões, era a negra sombra da sua desgraça” (idem, 22). O relato da vida a 

bordo é metonimicamente construído sobre este paradoxo formado pelo pólo da 

angústia iminente do deflagrar da guerra e o do ambiente de harmonia e requinte 

cultural vivido entre os passageiros.  

A viagem estava porém predestinada a ser assombrada pelo lado negro do 

paradoxo quando, já no Pacífico, o transatlântico acaba por ser afundado por um 

torpedo de um submarino alemão. Mas também predestinada a dar conteúdo ao sentido 

premonitório da derradeira frase que o pai do narrador diarista, erudito comentador da 

Bíblia, professor de teologia e pastor protestante, escrevera numa exegese em que estava 

a trabalhar antes de falecer subitamente no seu gabinete de estudo, o versículo do 

Génesis, “Come de todas as árvores do paraíso”. E assim seria. O Éden em que o 

narrador diarista viria inesperadamente a constituir família com a sua amada Mary – 

com quem, aliás, estabelece, à margem de qualquer legitimação institucional, 

apaixonado conúbio, consagrado apenas por Mr. Wolmar, que não resiste, às provações 

do naufrágio – é uma ilha que ulteriormente virá a saber pertencer ao arquipélago dos 

Galápagos. Ou seja, é uma ilha situada na zona tropical, o lugar geográfico, como vimos 

antes, considerado por Amílcar de Sousa como o mais adequado para se viver 

idilicamente conforme aos preceitos naturistas. 

O enredo simples da novela, cujo desfecho previsivelmente passa pelo resgate 

dos náufragos e pela recuperação da fortuna de Mr. Wormal que lhes permite continuar 

a viver civilizada e luxuosamente com o espírito de liberdade da vida experimentada em 

plena natureza, é, sinteticamente, uma revisitação dos tópicos gerais, anteriormente 

inventariados, e das ideias recorrentes da filosofia de vida de Amílcar de Sousa. O total 

cumprimento do significado premonitório da transcrição da passagem da Bíblia feita 

pelo pai do narrador e que se materializaria no regime dietético inteiramente frugívoro 

que o narrador adoptaria na ilha da Redenção é ainda reforçado e confirmado pela 



leitura que empreende de passagens, reverberantes do lugar bíblico idílico, do Paraíso 

Perdido de John Milton, um livro trazido na bagagem de Mr. Wlomar.38 A par da 

transcrição, inserida com pouco rigor diegético na trama da narrativa, dos versos áureos 

de Pitágoras, com o objectivo de apelar à revivescência do culto da natureza e de 

encorajar à redenção da humanidade, bem como de alusões pontuais a autores da 

literatura universal, Wells, Júlio Verne e Fernão Mendes Pinto, estas citações são em si 

representativas da importância conferida por Amílcar de Sousa à função moralmente 

educadora da cultura literária, algo, aliás, que está em consonância com uma isotopia do 

próprio modelo fundador do género literário da utopia39.  

Oscilando entre os vectores utopistas do nostálgico regresso ao paraíso – “É na 

verdade um Éden. O que refere a Bíblia terá sido mais vasto mas não tão belo” (idem, 

53) – e a profecia redentora – “Serão considerados tempos de barbárie os séculos em 

que a carne intoxicadora dos cadáveres chacinados e o álcool perverso eram 

considerados necessários à vida pelos sábios dessas épocas retrógradas, funestas e 

criminosas”. (idem, 91) – o tema central desta novela naturista tem, portanto, como seu 

núcleo gerador de sentido a tese central de Amílcar de Sousa acima mencionada: a de 

que a razão última, de teor quase metafísico, da queda da humanidade na sua história de 

“guerras, lutas de classes e doenças” (idem, 92) é de ordem dietética. Num tom 

característico do discurso moralista do autor, ela surge ainda neste contexto narrativo, e 

por uma última vez, formulada numa indignada sucessão de interrogativas.  

 

Não terá a humanidade caído em desgraça por ter renegado ao alimento edénico? 
O fruto proibido não terá sido a carne dos cadáveres dos animais que o homem 
matou indevidamente e comeu assada!? A carne não será a causa das doenças? 
Não será a origem de todos os males, por ser uma contravenção às leis que 
regem o instinto? (idem, 56-57)  

 

No contexto histórico-cultural em que viveu, Amílcar de Sousa, pela sua intensa 

e muito provavelmente quase solitária dedicação ao ideário higienista e naturista – no 

essencial consubstanciado nas obras que examinámos – pode indubitavelmente ser 

considerado um representante de um evidente modo utopista de conhecer e agir no 

mundo. O seu por vezes exorbitante, reducionista e exaltado discurso doutrinador, 

muito característico, aliás, de uma vertente prosélita do espírito da utopia, não esconde a 

sua intolerância em relação ao que identifica como o mal absoluto da alimentação 

animal e das suas derivadas formas científicas e ideológicas – das médicas às morais – 



de o justificar e promover. Mas também não esconde dialecticamente uma espécie de 

aspiração a um bem absoluto a realizar pelo uso das faculdades racionais do homem 

adentro dos limites da vida em que secularmente se reconhece como ser social e 

moralmente consciente. Pugnando por uma regeneração integral do regime de vida 

nutricionista e moral, não só entre os seus concidadãos, mas pensado para a humanidade 

em geral, o idealismo utópico de América de Sousa, tanto de inspiração nostálgica como 

de orientação profética, participante, avant la lettre, do postulado moral da ética 

pragmatista do especismo na defesa dos direitos dos animais não humanos, revisita dois 

importantes aspectos que determinavam a qualidade de vida na Utopia descrita na obra 

epónima de More pelo navegante português Rafael: a do sufrágio da virtude maior 

“como sendo viver segundo a natureza” (More, 2009: 331), e a consideração de que a 

felicidade se alcança pelo reconhecimento de que “entre os principais prazeres está a 

saúde” (idem, 339-340)40. Revisitação, é certo, por via de um programa utópico com 

uma específica ênfase doutrinal, mas visando, ao fim ao cabo perpetuar uma lógica de 

pensamento e acção promotoras do sonho acordado, na expressão de Ernst Bloch, da 

elementar vontade da realização do bem-estar universal possível. 

 

                                                 
1 As traduções de todos os fragmentos citados são da nossa autoria. 
2 Cf. http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/derrida_manger.htm 
3 No plano da ficção contemporânea, a personagem romanesca Elizabeth Costello, concebida por 
J.M.Coetzee, é provavelmente a melhor representante desta tese. Cf. as conferências de Coetzee The Lives 
of Animals proferidas na Universidade de Princeton, entre 1997 e 1998, traduzidas para português. (vide 
bibliografia final) 
4 Derrida cita a nota 122 do capítulo XVII da Introduction to the Principles of Morals and Legislation de 
Jeremy Bentham www.econlib.org/ …/Bentham/bnthPML.htm. 
5 Sobre a relação entre o utilitarismo e a defesa dos direitos dos animais, cf. Matheny, Gaverick (2006), 
“Utilitarianism and Animals”, in In Defense of Animals. The Second Wave, ed. Peter Singer, Oxford, 
Blackwell, p. 13-25. 
6 De facto, há diferenças quanto à extensão da aplicabilidade do princípio da “consideração na igualdade 
de interesses” apresentada por Singer em Libertação Animal (1975) e em Ética Prática (1993). Nesta 
última obra, Singer parece defender uma noção mais restritiva daquele princípio. Cf. os capítulos 3, 
“Igualdade para os Animais?” e 5, “Tirar a vida: os animais”, in Singer, Peter (2000), Ética Prática, trad. 
Álvaro Augusto Fernandes, rev. cient. Cristina Beckert e Desidério Murcho, Lisboa, Gradiva, p.75-102; 
p.129-153.  
7 Amílcar (Augusto Queirós) de Sousa licenciou-se em 1905. Filho de um abastado viticultor duriense, 
teve a oportunidade de viajar pela Europa e América e inteirar-se das práticas da medicina naturista, bem 
como de aceder à abundante literatura da época em língua francesa e inglesa sobre essa prática 
terapêutica, algo que pode ser comprovado pela extensa lista de duzentos e dezassete títulos que constam 
da bibliografia de O Naturismo. 
8 Para além dos três títulos mencionados, os mais representativos de uma visão e de um imaginário 
utopista, Amílcar de Sousa é autor de prefácios, de colaborações em jornais e das seguintes monografias, 
(damos os títulos e as edições que conseguimos identificar e aceder e que correspondem se não à 
totalidade à quase completa produção monográfica do autor): A saúde pelo naturismo (1923), Lisboa, 
Emp. Literária Fluminense, [1918], de que há uma tradução castelhana, La salud por el naturismo (1918), 
traducido del portugues por Francisco Gallach Palés.[s.l] [s.n.]; A radiofonia e a medicina. (1932) Lisboa, 
[s.n.]; A radiofonia e a medicina. (1932) Lisboa, [s.n.]; Banhos de sol (1937), pref. de Samuel Maia. 

http://www.econlib.org/


                                                                                                                                               
Porto, Livraria. Civilização. Traduziu ainda para português monografias relacionadas com a prática 
terapêutica naturista, como por exemplo a de W. Gebhardt Como se adquire energia: psychogymnastica 
geral e physiogymnastica especial . Introdução à educação pessoal para adquirir energia e actividade. 
Regras Impressas para servirem de manuscripto traduzidas pelo Dr. Amilcar de Sousa (1905), Porto, 
Emp. Litteraria e Typographica. 
9 Cf. Jorge, Ângelo (2004), Irmânia, ed. José Eduardo Reis, Vila Nova de Famalicão, Quasi, [1912] 
Sobre a biografia de Ângelo Jorge, cf. Iza Luso Barbosa (2006), “O utopista portuense Ângelo Jorge: 
subsídios para a sua biografia”, E-topia: Revista Electrónica de Estudos sobre a Utopia, n.º 
5.http://www.letras.up.pt/upi/utopiasportuguesas/revista/index.htm 
Sobre a biobliografia de Jaime Magalhães Lima, cf. o prefácio da edição póstuma de Entre Pastores e nas 
Serras, Lisboa, Portucel, 1986. 
10 Cf. Magalhães Lima, Jaime (1912) O Vegetarismo e a Moralidade das Raças, Porto, Sociedade 
Vegetariana. 
11 Cf. Sargent, Lyman Tower (2010), Utopianism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 
New York, p. 5. Cf. também, Reis, José Eduardo (2005), “O Género da Utopia e o Modo do Utopismo”, 
in Estilhaços de Sonhos, orgs Fátima Vieira e Maria Teresa Castilho, Vila Nova de Famalicão, Quasi, 
p.18-31. 
12 Por exemplo cf. Mendel, Lafayette B. (1904), “Some Historical Aspects of Vegetarianism” in The 
Popular Science Monthly Magazine, March, 1904, p. 457-465; Quédraogo. Arouna P. (2004), Les 
Origines du végétarisme en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIè siècle www. Lemangeur-
ocha.com/auteursTdetail; Jorge, Ângelo, Irmânia, op. cit. 
13 Por exemplo cf. Kansas – A vegetarian Utopia. The Letters of John Milton Hartley 1855-1856 , ed. 
Joseph Gambone. www. Kancoll.org./Khq/1972/72_1_hadley.htm 
14 Por exemplo cf. Singer, Peter (2000), Libertação Animal, trad. Maria de Fátima St. Aubyn, Porto, Via 
Optima; DeGrazia, David (2006), “On the Question of Personhood beyond Homo Sapiens”, in In Defense 
of Animals. The Second Wave, op.cit. 
15 Cf. William, Howard, A. M. (2009), The Ethics of Diet. A Caterna of Authorities Deprecatory of the 
Practice of Flesh-Eating, Guildford White Crow Books, [1883]; A referência a Thomas More também 
surge na conferência que Jaime Magalhães Lima em 14 de Junho de 1912 realizou no Ateneu Comercial 
do Porto, “O Vegetarismo e a Moralidade das Raças”, e que foi depois reproduzida sob a forma de 
monografia. Lima, ao fazer o inventário de autores e obras que reflectem uma concepção moral do 
vegetarianismo, afirma que: “Vem a Utopia de Tomás More, a cujo povo modelo não era permitido 
acostumar-se a matar os animais «pelo uso dos quais julgavam que a clemência, a mais graciosa afeição 
da nossa natureza, decaía e morria»”. Lima, Jaime Magalhães, O Vegetarismo e a Moralidade das Raças, 
(1912), Porto, Sociedade Vegetariana Editora. A fonte principal desta notícia bem como o longo 
inventário de autores que refere na sua conferência foram colhidas, como Lima explicitamente afirma, da 
obra de Howard Williams: “O meu desejo e o interesse da causa [do vegetarismo] a que tão sinceramente 
consagro os meus pobres esforços, seria repetir linha a linha e gravar na memória dos que me escutam 
esse admirável breviário de Howard Williams que tem por título A Ética Dieta e ao qual fui beber a maior 
parte que aqui reuni e coligi”. Idem, p.29.  
16 Recordemos que a primeira tradução parcial da Utopia, feita para português vernáculo, data de 1946. É 
da autoria do prof. Agostinho da Silva e integra uma das colecções, a Antologia. Introdução aos Grandes 
Autores, do seu multifacetado projecto pedagógico-editorial de alcance popular. Data do ano seguinte a 
tradução integral feita por Berta Mendes (Edições Europa-América), a que se sucede a de 1952, do 
filólogo e filósofo José Marinho (Guimarães Editores). A primeira tradução integral, a partir do original 
latino, feita por Aires A. Nascimento, e com estudo introdutório de José V. de Pina Martins, só seria 
editada em 2006 (Fundação Calouste Gulbenkian).   
17 É neste sentido que, por exemplo, o autor se detém a descrever com grande pormenor os efeitos 
positivos do regime alimentar naturalista na terceira gravidez da sua esposa, e que considera ter sido “uma 
vitória do frugivorismo, digna de ser conhecida, [uma prova do] triunfo do Naturismo na maternidade” 
(Sousa: 1916, 282). As referências explícitas à auto-experimentação do regime de vida naturalista de 
Américo de Sousa são de um tal pormenor que chega a fazer, ou a simular que faz, coincidir o tempo real 
da sua escrita (que, se no exemplo infra-citado fosse o de uma narrativa ficcional, seria o do tempo da 
narrativa) com o da exposição (da narração) da sua doutrina: “E, mesmo agora, se o leitor pudesse ver a 
atitude e a forma como estamos escrevendo, rir-se-ia … São sete da manhã. Chove. O termómetro marca 
10º. As janelas da sala onde estamos abertas de par em par. O ar húmido desta cidade do Porto entra à 
vontade … De pé, a uma mesa sumária no canto da sala onde escrevemos, descalço, em sandálias, tendo 
unicamente sobre a pele um varino amplo à semelhança de um «hábito de frade» … E não temos frio, 
apesar do quietismo, a que obriga a posição. Porquê? É que há muito estamos habituados ao banho de 

http://www.letras.up.pt/upi/utopiasportuguesas/revista/index.htm


                                                                                                                                               
água e de sol, de ar e de luz e aos exercícios que manda executar o grande higienista Muller, friccionando 
a pele e avigorando-a” (idem, 230). Acerca do testemunho iconográfico dos efeitos considerados 
benéficos na saúde de alguns praticantes naturistas contemporâneos de Amílcar de Sousa, incluindo uma 
imagem dele próprio em fato de banho, cf. Vieira, Fátima (2006), “A fotografia como prova documental 
da robustez dos vegetaristas, vegetarianos, frugívoros. Galeria de Imagens”, in Revista Electrónica de 
Estudos de Utopia, nº5 http://www.letras.up.pt/upi/utopiasportuguesas/revista//index.htm.  
18 Apesar dessa recorrente antítese configuradora do próprio ideal utopista de Amílcar de Sousa, este não 
deixe de reconhecer, numa passagem, que surpreende pela sua singularidade no conjunto da sua 
argumentação, a importância das cidades como um factor decisivo na evolução da humanidade; e isto 
porque, “sem as cidades não há progresso, porque cessa a concorrência, ainda não se activa o esforço 
inventivo e estudioso do homem e ainda menos se adquirem conhecimentos e se valoriza o trabalho. 
(Sousa, 1916: 173).  
19 A enumeração dos contrastes entre a cidade e o campo, e correspondente oposições entre citadinos e 
camponeses, com o propósito de salientar a melhor qualidade, mesmo sob o signo da privação, da vida 
rural em detrimento da vida citadina, inscrevem-se no discurso apologético de Amílcar de Sousa da 
doutrina do naturismo. O inventário de oposições, sendo feito com um propósito ilustrativo, não pode 
deixar de ser lido sob a clave do humor irónico: Assim, “O s camponeses vivem em casas mal reparadas? 
– Melhor respiram de noite, pois o ar entra pelo telhado. Os da cidade dormem em quartos erradamente 
confortáveis, sem ar e cheios de tapetes e cortinas, etc. Os camponeses caminham a pé e têm músculos de 
aço no trabalho. Os moradores da cidade só conhecem as carruagens e «eléctrico» e os seus músculos são 
de lama e flácidos. Os da aldeia têm boas cores. Os da cidade apresentam só aspecto de enfermos, na 
generalidade. Os da cidade são gordos vulgarmente. E os da aldeia são magros, fortes e ágeis. Estes têm 
cabelo e dentes. Aqueles são carecas e estão desdentados!” (Sousa, 1916:97-98) 
20Esse sentido providencial surge explicitado, por exemplo, em declarações como esta que ocorre no 
antelóquio à terceira edição de O Naturismo: “Em virtude da necessidade urgente de não se eximir, o 
autor viu-se obrigado a deixar o doce remanso da sua querida província e vir para esta operosa cidade [do 
Porto] ocupar o lugar de Médico da Sociedade Vegetariana de Portugal” (VIII)       
21  As razões morais adiantadas por Magalhães Lima para a defesa do vegetarianismo sucedem-se ao 
inventário que faz das razões dietéticas e nutricionistas. Entre as de natureza moral, refira-se a que se 
prende com a educação do sentimento filantrópico entre os humanos, o que o leva a perguntar: “Quem é 
tão bondoso e gentil para os seres duma outra espécie inclinar-se-á algum dia a injuriar o seu próprio 
género?” Lima, José Magalhães, O Vegetarismo e a Moralidade das Raças, op. cit., p.14. No seguimento 
dessa razão pedagógica, Lima considera como uma das principais justificações éticas a proximidade da 
constituição física de alguns animais com a do próprio homem “Animais perfeitos como as ovelhas e os 
bois, nos quais o coração, o cérebro, e os nervos diferem tão pouco dos nossos, e a separação do sangue e 
do espírito, os órgãos dos sentidos e por consequência o próprio sentimento, são os mesmos que são em 
criaturas humanas, não posso imaginar como um homem que não esteja endurecido no massacre e no 
sangue pode ver indiferente a sua morte e as agonias em que ela se consuma”. (idem, 19). É por isso que 
Lima considera que “para a grande maioria dos vegetarianos a questão não é se os seus bíceps e triceps 
são mais sólidos do que aqueles que comem carne, nem se o seu organismo está mais apto a resistir aos 
riscos da vida e às consequências da morte, não é isso o mais importante; para eles, o ponto importante é 
o reconhecimento dos laços de afeição e boa vontade que unam o homem aos chamados animais 
inferiores e a ampliação até esses nossos irmãos do sentimento que já pôs termo ao canibalismo entre os 
homens.” (idem, 29). Lima vai mesmo ao ponto de fazer uma invulgar crítica à história de Portugal e a 
desqualificar a gloríola do seu passado imperial a favor daquela que considera ser a maior “grandeza da 
história” da humanidade protagonizada pelo povo indiano: “Dobrámos o cabo das Tormentas, 
escravizámos o índio, e ameaçando a terra, o mar e o mundo, tudo calcámos vitoriosos, e em nosso 
triunfo nos glorificámos. Se porém me fosse dado escolher entre a sorte do vencedor e a do vencido, diria, 
com pena de incorrer em acusação de traição ao amor à pátria, que a todas nossa glórias, que são muitas, 
sem embargo, e brilhantes, eu preferiria que como na Índia do século XXVIII, três milhões de 
portugueses tivessem a coragem, que o índio teve, de preferirem morrer de fome matar os animais seus 
companheiros e seus servos e amigos (idem, 31-2) 
22 De facto, Amilcar de Sousa faz disseminar regras em ambas as obras sobre as mais variadas actividades 
humanas. Até para o acto de leitura preconiza que após a sua realização, “um pouco de cultivo da terra é 
bom uso. Ler sentado ou reclinado, à sombra de uma árvore, de modo à luz vir coada pela remaria, sem 
ferir os olhos – eis o ideal. Depois de um certo número de páginas decorridas, deve lançar-se a visa para o 
horizonte distante ou para a paisagem ambiente, haurindo a sua beleza, reconfortando o cérebro, 
rememorando os conceitos recebidos. De noite também se pode ler, quando seja absolutamente 
necessário, com luz verde a incidir nas páginas, sem ferir a vista.” (Sousa, 1934: 101).   



                                                                                                                                               
23 Esse a priori é formulado de diversas modos por Amílcar de Sousa, sendo provavelmente os que se 
transcrevem a seguir dos mais radicais: “Quasi todos os incómodos da humanidade têm por origem os 
ingesta e a falta de escreta ou a toxidez” (Sousa, 1934:199); “Podemos garantir que quem for regular do 
intestino, pensará e procederá melhor que os de dificultosa defecação habitual. O ponto crítico da saúde e 
da higiene é, além da boa absorção, a boa e periódica limpeza do recto” (idem, 132). 
24  De facto, por mais de uma vez, Amílcar de Sousa não se coibe de julgar preconceituosamente a mulher 
portuguesa, como se verifica nesta outra passagem: “As mulheres na nossa terra aprendem a tornar-se 
vaidosas ao espelho e ficam horas esquecidas à janela quando não entretêm uma conversa sobre modas e 
mais coisas funestas com as vizinhas” (Sousa,1916: 148) 
25 Como recomendação à mulher grávida, Amílcar de Sousa propõe que ela “deve andar no quintal sem se 
cansar e procurar tornar-se selvagem no sentido verdadeiro do termo. Cultivar um jardim é uma ocupação 
bela e fácil de fazer, calçada de sandálias ou socos, vestida o mais ligeiramente possível com uma túnica e 
um chapéu de palha na cabeça: a regar flores, a sachar a terra, a mudar os vasos, a receber ar puro, faz-se 
uma gravidez sem incómodos” (Sousa, 1916:277) 
26 Não podia ser mais contundente, e em muitos sentidos infelizmente actual, este juízo crítico de 
Américo de Sousa: “E é à custa de uma depravação enorme dos costumes, a que os mestres dão alento, 
que vão até ao fim, empadilhando a ciência abastarda que lhes [aos estudantes universitários] fazem 
decorar, curvando a cerviz, usando de empenhos sobre pedidos, para alcançarem o fim – ser advogado, 
ser médico, ser engenheiro, etc., num diploma falso. Mas possuem, na realidade, ao findar os seu estudos, 
os alunos, qualquer norma de vida, qualquer orientação? Nada disso. Esperam protecção dos políticos, o 
auxílio dos compadres para alcançarem o lugar em que repousarão, sentados à lauta mesa do orçamento, 
ludibriando, explorando e depravando-se na moral em que nasceram, sem civismo, sem exemplo, sem 
integridade” (Sousa, 1916: 265) 
27 É justamente em alternativa ao defeituoso paradigma educativo descrito na nota anterior que Américo 
de Sousa considera que: “Essas escolas [as agrícolas], tendo verdadeiro espírito educativo, servem de 
correctivo à defeituosa educação nacional e não apenas para acomodar apadrinhados bacharéis sem amor 
pela causa da terra. Urge até, numa reforma mais completa, vibrar um golpe certeiro nos ninhos da 
madraçaria intelectual deste país, acabando, progressivamente, com os cursos liceais feitos dentro das 
cidades e substituindo-os por cursos equivalentes realizados naquelas escolas onde o desenvolvimento 
intelectual científico dos rapazes se faria a par do mais proveitoso desenvolvimento físico, proporcionado 
por ligeiros trabalhos de campo.” (Sousa, 1934: 71-72) 
28 Esta imagem de um Portugal geográfico naturalmente ideal, contrasta com a imagem de um Portugal 
geográfico humanamente real. “Qual a pessoa por rotineira em todas as terras do país que, observando 
bem, não esteja de acordo com o desmazelo colectivo a que se vota a nossa natureza? Quem tenha viajado 
pela generosa França e pela Inglaterra de verdes relvados; pela Holanda dos canais e pela Suíça do Monte 
Branco, sofre por vezes uma desolada consolação”. (Sousa, 1916: 166) 
29 Na primeira série de O Vegetariano é facultada a informação sobre a origem, a natureza e a finalidade 
desta sociedade: “A Sociedade Vegetariana de Portugal, fundada no Porto em 1911, é uma sociedade 
filantrópica que tem por fim promover a saúde e o bem-estar da Humanidade, aconselhando uma 
alimentação e uma higiene conforme à natureza, cujo Estatuto-Programa que tem por órgão o 
Vegetariano, mensário ilustrado de saúde, dirigido pelo Dr. Américo de Souza e com sede na Avenida 
Rodrigues de Freitas, nº 393 (antiga Rua de S. Lázaro), na cidade do Porto. No seu § 2º declara-se ser esta 
sociedade alheia a questões ou assuntos político-religiosos”. In, O Vegetariano, 1º Série, Vol. 1, 1909-11 
30 Cf. Real, Miguel (2007), A Morte de Portugal, Porto, Campo de Letras, p.81-88. 
31 Neste ponto relativo à educação, a concepção de Amílcar de Sousa mantém-se dentro do paradigma 
tradicional de considerar a família como a estrutura nuclear essencial na reprodução dos valores ético-
sociais. “A primeira escola deve ser a do lar. Devemos educar os filhos na modéstia e não no luxo; na 
limpeza e não na falta de higiene. Mas também deixá-los receber o influxo da natureza e não os prender 
por absoluto nas saias da mãe, ou das camisas dos pais.” (Sousa, 1916: 155)  
32 Cf. Reis, José Eduardo (2007), Lugares Utópicos e Eutópicos, Tempos Proféticos nas Culturas 
Literárias Portuguesa e Inglesa, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Ciência e 
Tecnologia. 
33 Para além da verberação contra os espectáculos teatrais, Amílcar de Sousa, no seu fundamentalista 
higienista chega a advogar o recurso à censura nos seguintes termos: “Os livros deviam ser sagrados e 
sujeitos a uma censura para os reprovar proscrevendo deles a maldade. […] Os escritos desvirtuados e 
maus deviam ter um auto de fé. Quais as melhores leituras? Livros de ciência e viagens, volumes de 
higiene e de descobertas. Os romances vulgares são geralmente causadores de pensamentos morais. 
Geralmente mórbidos, causam perturbação nas consciências livres” (Sousa, 1934, 100) 



                                                                                                                                               
34 De acordo com dados fiáveis, o ADN humano diferencia-se do dos chimpazés e dos chimpazés 
pigmeus em 1,6%, que é pouco mais do dobro da diferença entre aquelas duas espécies de chimpazés, 
0,7%. Cf. DeGrazia, David (2002) , Animal Rights. A Short Introduction. Oxford, Oxford University 
Press, p.23-24.  
35 Amílcar de Sousa não se poupa em louvores à condição primitiva, sobretudo porque, na sua opinião, 
essa condição caracteriza-se pela prevalência de hábitos de vida em comunhão com a natureza e são 
supostamente indutores de um regime nutricionista vegetariano: “Os indígenas de África ou da América, 
que andam de tanga, tem uma resistência colossal, devido ao sol, que grandemente os alimenta. Os 
condutores de «gerinchá», no Japão, puxam horas e horas o seu carrinho, com um punhado de arroz só 
(alimento pouco azotado)” (Sousa, 1916: 171)  
36 Escreve Amílcar de Sousa: “A casa moderna deve ter o menos possível de móveis. A sanidade dum 
grande requinte higiénico, a cor suave das tintas lacadas, o pavimento unido, a não existência de recantos 
onde o pó se acumule e também água distribuída em todos os quartos, sobretudo no quarto de banho, 
formarão todos os requisitos próprios”. (Sousa, 1934:161). É também interessante, e revelador das más 
condições gerais de higiene das habitações ao tempo do autor, o facto de Amílcar de Sousa criticar o 
conteúdo deficitário da Declaração dos Direitos do Homem por, segundo ele, e supomos que se está 
referir à original de 1789, não ter mencionado no seu articulado o direito à habitação condigna: “A 
nenhuma habitação deveria ser negado esse direito primordial pelos códigos ainda não garantido – do 
bom ar e luz. Não consta este valor ter sido mencionado na declaração dos Direitos do Homem. Nesse 
tempo, como mesmo ainda hoje, não se reconheceu à saúde o devido mérito, na felicidade dos indivíduos 
e das nações. Foi uma noção olvidada” (idem, 157) : Também em O Naturismo, são feitas considerações 
no capítulo XXX sobre a casa “higiénica” (Sousa, 1916: 161-163) 
37 Acerca do vegetarianismo de Tolstoi, vide o capítulo “Os fundamentos da virtude” da obra de Jaime 
Magalhães Lima dedicada ao escritor, filósofo, filantropo e sábio místico russo, in Lima, Jaime 
Magalhães (1892), As Doutrinas do Conde Leão Tolstoi, Porto, Livraria Chardron, p.87-101. 
38 A passagem do Book V do Paradise Lost de John Milton citada por Amílcar de Sousa, corresponde à 
versão que ele consultou da tradução António José Lima Leitão de 1840, Cf. Milton, John – O Paraíso 
Perdido, trad. António José Lima Leitão, ed. Soulo Krieger e Maria Lúcia Bierrenbach. p 201 e 207.  
39  A cultura literária e o amor pelos prazeres do espírito era a norma na Utopia. Recordemos que os 
utopienses cultivavam um gosto particular pela língua grega e pelas obras de autores clássicos que Rafael 
havia transportado consigo na quarta viagem que fizera à ilha da Utopia. Cf. Morus, Thomas (2009), 
Utopia ou a melhor forma de Governo, trad. Aires A. Nascimento, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, p. 344-351, [1516] 
40 A relação entre saúde e prazer dos cidadãos da Utopia é objecto de uma detalhada explicação de Rafael. 
Cf. Morus, Thomas, Utopia ou a melhor forma de Governo, op. cit., p. 338-343. 
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