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Ananda Coomaraswamy: 

o scholar que se tornou metafísico 

 

por Alberto Queiroz 

 

Ananda Coomaraswamy foi um dos mais notáveis scholars 

do século XX. Mais que isso, foi, com René Guénon, Fri-

thjof Schuon e Titus Burckhardt, um dos principais expo-

sitores da Philosophia perennis em nosso tempo. 

O termo Philosophia perennis ou, em português, Filosofia 

Perene, é usado de duas formas: para designar a sabedoria 

universal e eterna que constitui o núcleo de todas as ver-

dadeiras religiões1; e no sentido da exposição sistemática, 

pelos quatro autores citados acima e por diversos outros, 

no século XX e neste início do século XXI, desta sabedoria, 

e isto sob o aspecto de uma metafísica, de uma cosmologia, 

de uma ciência do simbolismo e também dos métodos es-

pirituais esotéricos e das formas religiosas exotéricas que 

são suas manifestações necessárias. 

Esse termo foi possivelmente cunhado por Agostino Steuco 

(1497-1548), no sentido de uma sabedoria perene que 

abrangia tanto a filosofia quanto a teologia. Steuco afirmou 

 

1 Santo Agostinho mesmo diz que a religião cristã existia entre os An-

tigos e nunca deixou de existir desde a origem da raça humana. Epís-
tolas, 102: 11, 12 e 15. De vera religione: X, 19. 



2 

 

que tal sabedoria era de origem divina e tinha sido dada 

por Deus a Adão, mas fora aos poucos sendo esquecida.2 

(O termo foi posteriormente utilizado por Leibniz e, no sé-

culo XX, por Aldous Huxley, embora não no sentido que 

veio a assumir com Guénon, Schuon, Coomaraswamy e 

Burckhardt.) 

Antes e a par de ser um expositor da Philosophia perennis, 

Coomaraswamy foi um scholar de rara amplitude e profun-

didade em seu principal campo de estudos, que, após uma 

fase inicial e curta de estudos geológicos, veio a ser o da 

história da arte oriental e, posteriormente, abrangeu as fi-

losofias tradicionais e as religiões do Oriente e do Ocidente. 

Em seus estudos, além da superior inteligência, ele era au-

xiliado por uma memória poderosíssima, bem como por 

uma incrível facilidade com línguas, que lhe permitia ir be-

ber direto nas fontes, fossem elas em chinês, sânscrito, 

persa, latim, grego, páli e muitas outras línguas, orientais 

ou ocidentais. 

Coomaraswamy nasceu em Colombo, no Ceilão, em 22 de 

agosto de 1877. O pai, Sir Mutu Coomaraswamy, figura de 

grande relevo em sua pátria, foi o primeiro asiático a ser 

admitido à corte de justiça na Grã-Bretanha. Sua mãe, Eli-

zabeth Beeby, pertencia à nobreza inglesa. Ele trazia, por-

tanto, no próprio sangue a ponte que veio a fazer entre Ori-

ente e Ocidente. 

 

2 Ver S.H. Nasr, Knowledge and the Sacred, State University of New 

York Press, EUA, 1989, pág. 69. 
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O pai de Ananda morreu quando a criança tinha dois anos. 

O menino foi então criado na Inglaterra, onde frequentou 

tradicional colégio, para depois graduar-se pela University 

College em geologia e botânica, em 1900. Coomaraswamy 

casou-se em 1902 e viajou para o Ceilão, onde se dedicou 

a estudos de mineralogia que levaram à criação do Centro 

de Pesquisas Geológicas do Ceilão, do qual foi o primeiro 

diretor, e lhe renderam um doutorado. 

Nos quatro anos em que ficou no Ceilão, Coomaraswamy 

passou a se interessar pelo artesanato tradicional cingalês, 

que via desaparecer diante da invasão da civilização indus-

trial moderna. Esse foi o início de uma devoção ao estudo 

da arte que iria durar toda a sua vida e que o faria famoso 

e celebrado na primeira metade do século XX. 

Coomaraswamy viveu então entre a Inglaterra e o Ceilão, 

posteriormente entre a Inglaterra e a Índia, onde aproxi-

mou-se de figuras de relevo no ambiente cultural e político, 

entre os quais Rabindranath Tagore. Viajando pela India, 

estudou e coletou uma grande quantidade de peças de 

arte, tendo contribuído para a descoberta da importância 

da arte rajput. 

Na Inglaterra, aproximou-se de representantes do movi-

mento Arts and Crafts, que tinha tido como um de seus 

fundadores ou inspiradores William Morris. 

Com a irrupção da Grande Guerra, Coomaraswamy mu-

dou-se para os Estados Unidos, passando a trabalhar no 

Museu de Belas Artes de Boston, onde ficou até o fim de 
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sua vida, como curador de artes orientais. Ao mesmo 

tempo, intensificou e refinou sua produção literária acadê-

mica — Coomaraswamy foi um escritor prolífico, chegando 

a mais de mil o número de seus ensaios e livros, sempre 

em alto nível de qualidade. 

Foi nos últimos quinze anos de sua vida que Cooma-

raswamy desposou a filosofia tradicionalista ou perenia-

lista, passando a expô-la e defendê-la em seus escritos. Ele 

morreu nos Estados Unidos, em 1947, aos setenta anos de 

idade. 

* * * 

Neste pequeno estudo, queremos discutir um pouco algu-

mas diferenças entre Coomaraswamy e os outros três fun-

dadores ou representantes da Philosophia perennis no sé-

culo XX, Frithjof Schuon, René Guénon e Titus Burc-

khardt. Não que queiramos, em vez de discutir idéias, con-

centrarmo-nos em pessoas. Ocorre que a vida de Cooma-

raswamy tem em si mesma um aspecto importante que se 

liga diretamente à questão da filosofia perene e serve para 

ilustrar sua natureza. O que nos propomos aqui é tão-so-

mente chamar atenção para este aspecto e propor uma in-

terpretação dele. 

Pois bem. A quem procura conhecer esses quatro funda-

dores da escola perenialista, de imediato se destaca uma 

primeira diferença entre Coomaraswamy e os outros, que 

é o fato de ser ele meio-ocidental, meio-oriental, como já 

relatamos, enquanto Frithjof Schuon (alsaciano), René 
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Guénon (francês) e Titus Burckhardt (suíço-alemão) eram 

europeus. Além de ter sangue hindu e inglês nas veias, ele, 

antes de migrar para os Estados Unidos, de fato viveu en-

tre a Inglaterra, por um lado, e o Ceilão e a India, por outro, 

mantendo fortes ligações com personagens de destaque em 

ambos esses universos intelectuais. 

Tanto na India, onde esteve ligado a Rabindranath Tagore 

e sua família e tangenciou o movimento Swadeshi, como 

na Inglaterra, onde teve fortes laços com membros do mo-

vimento Arts and Crafts (entre os quais pode-se citar Eric 

Gill), Coomaraswamy conviveu com pessoas que advoga-

vam uma posição marcada contra o industrialismo e a con-

sequente destruição das civilizações tradicionais. Essa era 

uma questão ainda forte à época, sobre a qual Cooma-

raswamy escreveu palavras também fortes, como em seu 

belo ensaio intitulado Am I my Brother’s Keeper? (Essa po-

sição é expressada, por exemplo, nesta simples mas direta 

afirmação de Tagore, que ele inclui no citado ensaio:  “Não 

há povo em toda a Ásia que não olhe para a Europa com 

temor e suspeita.”) 

Ligado a esta questão, um aspecto digno de nota na vida 

de nosso autor é ter Coomaraswamy adquirido, nos perío-

dos em que visitou a India ou nela permaneceu, bem como 

no período inicial de trabalhos geológicos no Ceilão, um 

conhecimento de primeira mão da arte e do artesanato lo-

cais, ter constituído uma grande coleção de objetos de arte 

tradicional e ter testemunhado diretamente o que restava 

do modo de vida e de trabalho tradicionais de uma 
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civilização que havia desmoronado diante do avanço da ci-

vilização ocidental. Comparativamente, Titus Burckhardt 

teve experiência semelhante no começo de sua vida de 

adulto, quando viveu alguns anos em Fez, no Marrocos, 

então uma cidade “ainda da Idade Média”, experiência que 

pode ser vista em Fes, Stadt des Islam3, uma de suas 

obras-primas. René Guénon pôde viver uma civilização is-

lâmica muito menos preservada, como era a do Cairo em 

que passou os últimos vinte anos de sua vida. Já Schuon 

teve breves contatos com a civilização tradicional islâmica 

em suas visitas à Argélia e, posteriormente, ao Marrocos; 

e pôde conhecer vários old timers entre os índios america-

nos, representantes dos tempos antigos, anteriores à ins-

tituição das reservas. 

O fato de ser meio-oriental, meio-ocidental facilitou a Coo-

maraswamy não só interpretar para o Ocidente a sabedoria 

oriental, mas também mostrar ao oriente e ao ocidente a 

coincidência essencial de suas doutrinas espirituais, 

acima do jogo das formas reveladas.  A seguinte passagem 

é ilustrativa desta vertente: 

... não há razão por que o cristão moderno, se seu 

equipamento mental é adequado, não deva aprender 

a reconhecer — ou se deleitar por encontrar — em 

formulações, digamos, do Vedanta, do Sufismo, do 

Taoísmo ou dos índios americanos, provas extrínse-

cas e comprováveis da verdade tal como ele a 

 

3. Fez, Cidade do Islã. Não há tradução portuguesa, mas há tradu-

ções inglesa, francesa e espanhola. 
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conhece. É mais que provável, de fato, que seus con-

tatos com outros crentes serão de grande vantagem 

para o estudante cristão em sua exegese e no seu 

entendimento da doutrina cristã; pois, embora ele 

próprio um crente, ele o é a despeito do ambiente 

intelectual nominalista em que nasceu e foi criado, e 

pelo qual ele não tem como não ser afetado em algum 

grau; ao passo que o oriental (para quem os milagres 

atribuídos a Cristo não representam problemas) 

ainda é um realista, nascido e criado num ambiente 

realístico, e está portanto numa posição de se apro-

ximar de Platão ou de São João, de Dante ou de Mes-

tre Eckhart mais simplesmente e diretamente do que 

o acadêmico ocidental, que não tem como não ter 

sido afetado em certa medida por dúvidas e dificul-

dades que se lançam sobre aqueles cujos estudos e 

ambiente foram em sua maior parte profanos. 

De certa forma, também, Coomaraswamy pôde servir de 

intérprete do Oriente para os próprios orientais, que em 

certa medida, diante do assalto da civilização ocidental, 

deixavam de compreender sua própria tradição. 

A presença oriental em Coomaraswamy talvez também te-

nha se refletido na facilidade de seu domínio de línguas 

orientais, apesar de que, em termos do conhecimento de 

línguas, orientais ou ocidentais, ele era propriamente um 

gênio. Segundo seu filho Rama Coomaraswamy, o pai co-

nhecia muito bem não menos que trinta e seis línguas. Co-

omaraswamy chegou a afirmar ao filho que podia de fato 
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“pensar tanto em termos orientais como cristãos – pensar 

em grego, latim, sânscrito, páli e, em certa medida, em 

persa e em chinês.” A ser assim, Coomaraswamy estaria 

entre os maiores poliglotas do século XX. 4 

* * * 

Um segundo traço a distinguir Coomaraswamy dos outros 

três grandes perenialistas é o próprio fato de ele ter sido 

um scholar, enquanto nem Guénon, nem Schuon, nem 

Burckhardt transitaram na Academia. E não simples-

mente um scholar entre outros, mas um dos maiores deles, 

ou, com relata um de seus biógrafos, um “colosso” intelec-

tual. Heinrich Zimmer referiu-se a Coomaraswamy como 

“aquele nobre scholar sobre cujos ombros todos estamos 

apoiados”. Martin Lings, em seu livro The Eleventh Hour, 

permite-se perguntar, com maior naturalidade, se, em todo 

o século XX, houve algum acadêmico ou erudito que pu-

desse se igualar a Coomaraswamy. 

Qualquer inspeção de qualquer dos livros da maturidade 

de Coomaraswamy mostra que, de fato, sua erudição era 

de uma amplitude impressionante. Ele transitava com in-

críveis facilidade e profundidade pela filosofia e pelas mais 

diversas doutrinas sagradas, culturas e artes do Oriente e 

 

4. Apenas para efeito de comparação, Harold Williams, que é conside-

rado um dos maiores poliglotas da história, dominava 59 línguas e 

dialetos relacionados. Heinrich Schliemann, descobridor de Tróia, co-
nhecia treze línguas e Champollion, que decifrou a escrita hieroglífica 

egípcia, doze. Diz-se que o escritor, explorador e orientalista Richard 

Francis Burton conhecia 29 línguas. 
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do Ocidente. É mais que comum ver em seus escritos, ci-

tados às vezes no mesmo período, nomes como os Vedas, 

os Upanixades, o Buda, Shânkara, Rumi, Platão, Mestre 

Eckhart, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Plotino 

– e citados em suas línguas originais, e não aleatoria-

mente, mas com sentido perfeito, em comparações e sínte-

ses sempre adequadas e não raro surpreendentes. 

Um de seus biógrafos, Vishwanath Naravane,5 classifica 

assim a diversidade dos temas abordados por Cooma-

raswamy: História da civilização e vários estudos compa-

rativos, envolvendo principalmente a India e o Ceilão. En-

saios gerais contrapondo Oriente e Ocidente. Temas filosó-

ficos e religiosos. Temas éticos. Arqueologia, arte e estética, 

incluindo música e dança. Ensaios em etimologia, estudos 

de poetas, escritos sobre dramaturgia. Ensaios sobre ques-

tões sociais e educacionais. Por fim, traduções do sâns-

crito, do páli, do tâmil, do hindi, do cingalês e do persa. 

Mas, como afirma esse autor, todos os escritos de Cooma-

raswamy tratam de mais de um assunto. Ensaios sobre 

arte, por exemplo, também discutem filosofia, religião e 

mesmo educação. 

Essa grande erudição, aliás, levou a um traço sempre pre-

sente, que é outro ponto a distingui-lo dos três outros au-

tores com quem o temos comparado: o de fazer inúmeras 

citações, muitas delas extensas, a ponto de tornar fastidi-

osa – “labiríntica”, disse Harry Oldmeadow – a leitura de 

 

5. Ananda K. Coomaraswamy, Vishwanath Naravane, Twayne Pub-

lishers, EUA, 1978. 
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seus escritos. Para dar apenas um exemplo tomado alea-

toriamente, um ensaio como “The Symbolism of the 

Dome”,6 que ocupa 49 páginas, tem nada menos que 74 

notas, várias das quais, se compostas numa fonte de 

mesmo tamanho do texto principal, ocupariam meia pá-

gina ou mesmo uma página ou duas páginas. Outro exem-

plo: o ensaio “Imitation, Expression, and Participation” 7 

ocupa cinco páginas e meia, e é seguido por cinco páginas 

de notas, em corpo menor, o que significa que as notas, 

como um todo, são mais extensas que o ensaio. 

Uma razão para essa prática de citações é que Cooma-

raswamy insistia que não buscava nenhuma originalidade, 

mas tão-somente reapresentar a “sabedoria de sempre” já 

exposta nas fontes tradicionais de todos os povos, e dizia 

que não fazia nenhuma afirmação para a qual não pudesse 

citar fontes tradicionais com capítulo e versículo. E ele as 

citava, copiosamente. 

Esta questão das notas e citações, que pode parecer insig-

nificante, deixa de sê-lo quando pensamos que os dois 

maiores expoentes da Philosophia perennis, René Guénon 

e Frithjof Schuon, só muito raramente citam. É que, dife-

rentemente de Coomaraswamy, estes dois grandes filóso-

fos expõem com autoridade própria, com uma autoridade 

de quem sabe porque “é”, no sentido profundo do “conhe-

cer é ser”; ou seja, falavam como quem tem um 

 

6. Coomaraswamy – Selected Papers: Traditional Art and Symbolism, 

editado por Roger Lipsey, Princeton University Press, EUA, 1977. 

7. Idem. 
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conhecimento direto. Nos livros de Titus Burckhardt, que 

também fala com autoridade própria, já vemos diversas ci-

tações, mas não, como Coomaraswamy, no sentido da eru-

dição ou de uma comprovação do que se diz pelo recurso 

às fontes, mas sim no sentido de oferecer ao leitor extratos 

de documentos originais com valor histórico, cultural, poé-

tico ou espiritual. As citações de Burckhardt, muitíssimo 

menos numerosas que as de Coomaraswamy, embora em 

geral bem mais longas, estão normalmente alinhavadas em 

seus textos, fazem parte integrante deles, não são notas de 

rodapé ou de fim. 

Voltando à questão da academia, há que dizer que não é 

de estranhar que Guénon, Schuon e Burckhart não te-

nham pertencido a ela. Afinal, a Philosophia perennis de-

fende precisamente que o verdadeiro conhecimento não é 

o conhecimento meramente mental e a verdadeira filosofia 

não é a filosofia que parte de uma dúvida, mas, ao contrá-

rio, que o verdadeiro conhecimento é supra-racional, inte-

lectual no sentido do Intellectus como órgão de apreensão 

direta de realidades principiais, e a verdadeira filosofia 

parte de certezas, quer reveladas, quer recebidas por ins-

piração. 

Cremos que não está desvinculada desta idéia a afirmação 

de Coomaraswamy, embora com terminologia diferente, de 

que “meu atual conhecimento é mais ‘intelectual’ que ‘di-

reto’.” (‘Intelectual’ está sendo usado aqui no sentido cor-

rente moderno, de conhecimento mental, e conhecimento 

‘direto’, no sentido que Guénon e Schuon consideram 
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como realmente ‘intelectual’. De forma que, na terminolo-

gia de Guénon e Schuon, esta frase seria assim: "Meu atual 

conhecimento é mais 'mental' que 'intelectual'.) 

A mesma linha de raciocínio permite entender como Coo-

maraswamy pôde se integrar tão bem nos meios acadêmi-

cos: é que ele não defendeu e expôs a Philosophia perennis 

desde o começo de sua carreira, mas só após já estar bem 

estabelecido como grande autoridade acadêmica. Cooma-

raswamy, ao longo de sua vida, faz uma transição para a 

Philosophia perennis a partir de uma posição que, embora 

crítica do industrialismo e da civilização moderna en-

quanto destruidora das civilizações tradicionais, ainda es-

tava longe de desposar os princípios fundamentais em que 

se baseia o perenialismo. Voltaremos a este ponto daqui a 

pouco. 

* * * 

Um terceiro traço a distinguir Coomaraswamy é o ter ele 

sido o único a escrever em inglês. Guénon escreveu em 

francês, e só mais tarde seus livros apareceram em tradu-

ção inglesa. Frithjof Schuon escreveu seu primeiro livro, 

de meditações, em alemão, seus mais de vinte livros filosó-

ficos em francês e seu grandioso opus poético, no final da 

vida, com mais de três mil poemas, em alemão, também. 

Apenas uma pequena coleção de poemas ele escreveu em 

inglês. Titus Burckhardt, por sua vez, escreveu principal-

mente em alemão e traduziu ele mesmo alguns de seus li-

vros para o francês; alguns de seus ensaios, parece ter es-

crito diretamente em francês. 
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Assim, entre esses quatro grandes autores, Cooma-

raswamy foi o que teve um papel direto em relação ao pú-

blico de língua inglesa. Diga-se de passagem, apesar de 

meio-oriental, Coomaraswamy foi um excelente artífice 

dessa língua, com um estilo elevado, forte e elegante, e 

grande poder lógico e retórico. 

* * * 

Outro diferença a marcar Coomaraswamy, como indica-

mos há pouco, é que sua obra perenialista teve um maior 

alcance em geral e uma penetração específica no meio aca-

dêmico que não tiveram as obras de Guénon, Schuon e 

Burckhardt. Estes construíram sua reputação como repre-

sentantes do tradicionalismo ou perenialismo, o qual, por 

suas exigências intelectuais e crítica implacável à civiliza-

ção modena, tem necessariamente um público mais res-

trito, ao passo que Coomaraswamy já tinha, antes de ade-

rir à Philosophia perennis, uma reputação acadêmica soli-

damente estabelecida e um leitorado mais amplo. Guénon, 

Schuon e Burckhardt só muito mais tarde chegaram a ser 

estudados pela academia. 

Cite-se que alguns livros de Burckhardt tiveram maior di-

fusão, mas por tratarem de tema de específico de grande 

interesse, como Alchemie, sobre a alquimia, e, por vezes, 

também terem um apelo cultural mais diversificado, como 
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Die Maurische Kultur in Spanien (A Cultura Mourisca na Es-

panha).8 

* * * 

Outro ponto que talvez valha a pena citar, na mesma linha 

que vimos seguindo, é o de que Coomaraswamy foi o que 

teve menor conhecimento da obra schuoniana. Ele era o 

mais idoso – nasceu em 1877, enquanto Guénon nasceu 

em 1886, Schuon em 1907 e Burckhardt em 1908 – e, 

como dito acima, faleceu em 1947, aos 70 anos de idade. 

Se um dos principais livros de Guénon, O Reino da Quan-

tidade e os Sinais dos Tempos, foi publicado em 1945, 

Schuon, embora até 1947 tenha publicado em revistas 

quase trinta ensaios, só publicou seu primeiro livro filosó-

fico, A Unidade Transcendente das Religiões, em 1948, no 

ano seguinte à morte de Coomaraswamy. 

Guénon, que faleceu pouco depois, em 1951, não só pôde 

conhecer este e os dois livros subsequentes de Schuon 

(L’Oeil du Coeur e Perspectives Spirituelles et Faits Huma-

ins), e os seus ensaios publicados até então, como já tro-

cara longa correspondência com Schuon, o qual inclusive 

o visitara no Cairo; Guénon estava, portanto, completa-

mente informado a respeito da perspectiva schuoniana 

fundamental – embora esta ainda estivesse por dar muitos 

de seus frutos. Titus Burckhardt, por sua vez, colaborador 

próximo de Schuon, conheceu a obra deste em sua quase 

 

8. Este livro foi publicado em espanhol como La Civilización Hispano-
Árabe (Alianza Editorial) e em inglês como Moorish Culture in Spain 

(McGraw-Hill). 
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integralidade – os livros que Schuon publicou após Burc-

khardt ter falecido, em 1984, foram poucos. 

Ora, sendo a obra schuoniana de importância seminal, 

pois traz importantes dimensões e formulações que não es-

tão presentes na obra guénoniana nem, de fato, em ne-

nhuma outra obra espiritual de nosso tempo, o fato de Co-

omaraswamy não a ter conhecido implica determinadas li-

mitações, entre as quais pode-se citar, com Harry Oldme-

adow, a pouca ênfase na função teúrgica da obra de arte 

sagrada – embora, paradoxalmente, o domínio da arte tra-

dicional fosse um em que Coomaraswamy era consumado 

especialista.  

* * * 

Ainda outro aspecto da vida de Coomaraswamy que o dis-

tingue dos outros três grandes perenialistas é o fato de 

que, embora tivesse sido recebido formalmente na religião 

hindu, ele não estava integrado a uma organização espiri-

tual intelectual. Como se sabe, Guénon ligou-se, após sua 

ida ao Cairo, à tarîqa Shaddilliyah, enquanto Schuon foi 

um discípulo do cheikh Al-‘Alawî e, posteriormente, cabeça 

de sua própria tarîqa9. Burckhardt, por sua vez, foi um 

membro eminente da tarîqa de Schuon10. Guénon, Schuon 

 

9. Embora ele tenha sido bem mais do que isso: um metafísico na linha 

de Shankaracharya, um antropólogo espiritual de rara intuição, um 

crítico devastador dos erros da civilização moderna, bem como um 

mestre de primeira plana que transitou em universos espirituais de 
diversas religiões. E um grande poeta e artista espiritual. 

10. Isso, por si só, já significa muito, dada a natureza única dessa 

organização espiritual. Mas Burckhardt foi também um grande 
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e Burckhardt, portanto, do ponto de vista do método espi-

ritual, estavam ligados ao esoterismo islâmico, embora o 

estivessem por razões de oportunidade espiritual e embora 

sua perspectiva doutrinal não fosse islâmica nem sufi, mas 

a da verdade supra-formal, a Sophia perennis ou Philoso-

phia perennis, precisamente. 

Quanto a Coomaraswamy, não temos informações de que 

nem mesmo praticasse formalmente a religião hindu, em-

bora ele tivesse recebido o cordão sagrado ou yajnopavite 

já antes de retornar à Inglaterra em 1914. Por certo, ele 

era um homem ao qual não faltava a fé, como disse num 

discurso quando de seu septuagésimo aniversário: 

Não permaneci inafetado pelas filosofias que 

estudei e às quais fui levado pela história da 

arte. “Intellige ut credas!” Em meu caso, ao me-

nos, o entendimento englobou a crença.11 

Mas, por outro lado, sua vida, nos primeiros anos nos Es-

tados Unidos, era, se assim podemos dizer, a vida de um 

homem integrado à sociedade moderna. Foi só a partir da 

década de 1930 que isso começou a mudar, assim como 

foi a partir de 1932 que ele começou a escrever artigos in-

teiramente voltados à metafísica e à religião. E aqui chega-

mos ao ponto principal deste pequeno estudo. 

 

expositor da Verdade, da Sabedoria Perene, o que é atestado por seus 

livros, vários dos quais livros são inegavelmente obras-primas da inte-
lectualidade pura e da espiritualidade universal. 

11. Coomaraswamy, His Life and Work, Rober Lipsey, Princeton Uni-

versity Press, EUA, 1977, pág. 254. 
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É o próprio Coomaraswamy quem diz: 

Não tenho dúvidas de que minha obra final, desen-

volvida e necessitada a partir de meu trabalho inicial 

com as artes, e que lida com a filosofia indiana e a 

exegese védica, é realmente a parte mais madura e 

mais importante de minha obra.12 

Ou seja, há um ponto de inflexão na vida de Cooma-

raswamy – ou um processo de inflexão. É o mesmo que 

afirma Harry Oldmeadow: 

Durante o final da década de 1920, a vida e a obra 

de Coomaraswamy  alteraram um tanto sua trajetó-

ria. O colapso de seu terceiro casamento, uma saúde 

fraca e a crescente consciência da morte, uma impa-

ciência com as restrições da erudição puramente 

acadêmica e a influência de René Guénon, todos es-

ses fatores aprofundaram o interesse de Cooma-

raswamy em questões espirituais e metafísicas.13 

O filho de Coomaraswamy, Rama Coomaraswamy, prefere 

ver essa mudança como um processo: 

Especula-se quanto a se houve um episódio mar-

cante que precipitou a mudança de ênfase que pode 

ser detectada em sua obra. Contudo, uma familiari-

dade mais próxima com sua produção literária 

 

12. Ibid, pág. 248. 

13. Frithjof Schuon and the Perennial Philosophy, Harry Oldmeadow, 

World Wisdom, EUA, 2010, pág. 28. 
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indicaria que sempre houve uma continuidade, e um 

aprofundamento contínuo de sua compreensão con-

forme ele pesquisava as Escrituras.14 

Seja como for, houve uma mudança, tanto no homem, 

quanto na obra. Roger Lipsey diz que, no final de sua vida, 

o elemento de “busca do autoconhecimento” tornou-se 

mais importante que qualquer outro. E cita Cooma-

raswamy, no mesmo discurso de seu septuagésimo aniver-

sário, no qual este diz que pretendia voltar à India para 

levar uma vida mais contemplativa que ativa.15 Já dois 

anos antes, numa carta, ele também tinha feito uma afir-

mação neste sentido (da qual já citamos parte): 

Em poucos anos, planejamos voltar para casa na In-

dia, permanentemente, e lá eu de certa forma me 

aposentarei... quero contactar e compreender mais 

imediatamente a actualidade das coisas de que meu 

presente conhecimento é mais ‘intelectual’ que ‘di-

reto’.16 

Isso não pôde acontecer, pois sua morte impediu, mas o 

movimento estava ali, claramente expressado. 

 

14. The Essential Ananda K. Coomaraswamy, editado por Rama Coo-

maraswamy, World Wisdom, EUA, 2004, pág. 5. 

15. Coomaraswamy, His Life and Work, Rober Lipsey, Princeton Uni-

versity Press, EUA, 1977, pág. 254. 

16. Ibid, pág. 248. "Actualidade", aqui, significa a "realidade efetiva". 
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Ora, pensamos que há aí um grande ensinamento com re-

lação à Philosophia perennis. Diz Schuon em Perspectives 

Spirituelles et Faits Humains: 

O conhecimento só salva com a condição de envolver 

tudo o que somos: quando ele é um caminho que la-

bora e que transforma, e que fere nossa natureza 

como o arado fere o solo.17 

Na vida de Coomaraswamy, um ponto que chama a aten-

ção é a tardia, mas efetiva, transposição para esse conhe-

cimento que labora e que transforma. O encontro com a 

Philosophia perennis, ainda que ele já estivesse avançado 

em anos, não o deixou inerte, mas implicou uma mudança 

decisiva, tenha ela se processado de forma mais ou menos 

repentina, tenha sido um processo de amadurecimento. De 

uma posição intelectual acadêmica, o sábio parte num pro-

cesso de busca do autoconhecimento.  De um conheci-

mento racional, ele projeta a busca de um conhecimento 

que define como “mais direto”. Intellige ut credas, “entende 

para creres”. “No meu caso, ao menos, o conhecimento en-

globou a crença.” 

O mínimo que se pode dizer é que não é esse um movi-

mento fácil para alguém enraizado na academia, para al-

guém que atingira grande reputação, para alguém que já 

era celebrado como uma referência e um guia. Mas 

 

17. “La connaissance ne sauve qu’à condition d’engager tout ce que 

nous sommes: quand elle est une voie qui laboure et qui transforme, 

et qui blesse notre nature comme la charrue blesse le sol.” Perspectives 
Spirituelles et Faits Humains, Cahiers du Sud, Paris, 1953, p. 185. 
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Coomaraswamy, precisamente, não era qualquer um. A 

própria grandeza que se manifestou na impressionante 

profundidade e incrível amplitude de sua pesquisa e de seu 

conhecimento acadêmicos, essa mesma grandeza manifes-

tou-se em sua capacidade de optar por mudar fundamen-

talmente o rumo quando essa mudança se mostrou a con-

sequência inevitável do verdadeiro conhecimento. 

Ora, é esta, a nosso ver, uma diferença muito significativa 

entre Coomaraswamy, por um lado, e, por outro, Guénon, 

Schuon e Burckhardt – uma diferença que pode, para mui-

tos, apontar um caminho. Em Guénon, a transposição foi 

do envolvimento com círculos ocultistas, em sua juven-

tude, para a Tradição. Schuon e Burckhardt, de certa 

forma se fizeram18 já na perspectiva da Philosophia Peren-

nis. Já a vida de Coomaraswamy tem isso de particular: 

ela mostra ao estudioso meramente acadêmico, que “está 

no mundo”, que há uma transposição a fazer, uma trans-

posição que vai do conhecimento meramente mental, do 

conhecimento “que não fere a alma”, para o conhecimento 

que “envolve tudo o que somos”. 

Que a morte tenha impedido o movimento efetivo que ele 

queria fazer é algo cujo significado e alcance só Deus sabe. 

Mas o movimento estava ali e já vinha dando seus frutos. 

Se, repetimos, por um lado, "meu conhecimento é mais 

mental que intelectual", por outro lado, "não permaneci 

 
18 Maneira de dizer bem limitada, dada a enorme estatura de Schuon 

e, em menor mas eminente grau, de Burckhardt. 
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inafetado pelas filosofias (...) em meu caso (...) o conheci-

mento englobou a crença." 

A Philosophia Perennis define a metafísica como o conheci-

mento direto dos princípios imutáveis, transcendentes, 

eternos. No último período de sua vida, Ananda Cooma-

raswamy — o grande acadêmico, um dos maiores, se não 

o maior, dos scholars — tornou-se bem mais que isso: tor-

nou-se um verdadeiro metafísico na linha da Filosofia Pe-

rene, um verdadeiro intelectual. 

 

 


