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A Doutrinação Estética de Alexandre Herculano. 

 

Paladino de uma rectidão moral, a que não era alheia a sua religiosidade 

católica, ainda que de feição crítica do clericalismo, Herculano obrigou-se a um 

outro exílio, depois de regressado do primeiro, a que tivera de submeter-se por 

razões políticas. Liberal, que não democrata, na acepção que a palavra 

cristalizara no século XIX, Herculano rapidamente entraria em dissenção com 

as clivagens profundas inerentes ao processo romântico e que na essência se 

resumiram à frustração do projecto de elevação moral, cultural e estética do 

indivíduo em conciliação com a criação e o alargamento de liberdades públicas; 

para além da agravante do país ser outrora maioritariamente rural e analfabeto, 

o ideário romântico de Herculano ilidiu, quando não mesmo fez subsumir, um 

inconsciente colectivo que, de facto, não existia, a uma prática literária 

romanesca que, à semelhança de Walter Scott, sonhou ser o êmbolo 

mobilizador das profundas transformações que desejara para o país e que 

acabariam por mobilizar toda a sua acção cultural e política, antes de se retirar 

para Vale de Lobos1. Além do mais, a inércia social do país, que Herculano 

pesarosamente lamentaria mais tarde, resultava maioritariamente de uma 

profunda ausência de mecanismos de urbanização da sociedade, a que o 

Parlamento e o sistema de ensino não davam resposta; a caricatura do povo, 

encarnada na figura do Zé Povinho, e o seu gesto como sinal da recusa do 

poder, encarnará, trágica e risivelmente, o lado mais evidente do fracasso da 
                                                 

 
1 Para além de outras condições já anteriormente aduzidas, Teófilo faz ainda assentar o que 
considera ser o fracasso da imitação das novelas de W. Scott por parte de Herculano no facto 
de, à época, o país não ter «[…] uma vida e um sentimento nacional a avivar, porque Portugal 
estava inteiramente esquecido do seu passado, não estava fortalecido com o estudo das 
tradições, que ainda não haviam sido exploradas». Cf. T. BRAGA, História do Romantismo em 
Portugal, op. cit. pp. 296-297. 
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missão civilizadora da arte, da literatura, e mesmo da historiografia, enquanto 

instrumentos privilegiados de transformação social dentro da utopia romântica. 

Desse período inicial do primeiro romantismo ficara contudo uma profunda 

sensação de frustração, no qual tantas esperanças se acabaram por lograr, e 

num país que fica «quase imóvel perante as suas revoluções»2. 

Em resposta às perguntas: Qual é o Estado da Nossa Literatura? e Qual 

é o Trilho que Ela Tem a Seguir?, que fizera publicar no Repositório Literário, 

Herculano, criticando severamente as poéticas de Aristóteles e Horácio, faz 

recair na autoridade canónica dos antigos a decadência da arte e das letras 

ocidentais. Invocando a teorização alemã acerca das novas ideias em arte, 

particularmente a de F. Schlegel, concede apenas aos poemas «Camões» e 

«D. Branca», de Almeida Garrett, o estatuto de primeiras obras românticas em 

Portugal: o primeiro é classificado por Herculano como representante 

efectivamente romântico (sublinhado do autor) da «poesia nacional», o 

segundo é visto como representante da «moderna poesia sentimental do 

Norte»3. Neste contexto, Herculano lamenta a ausência de uma verdadeira 

filosofia da arte sem a qual os artistas virão a repetir inevitavelmente os 

esquemas já estafados que conduziram a prática artística ao estado de 

barbárie em que se encontrava4. O autor de Harpa do Crente vai mesmo mais 

longe na análise da oposição entre «românticos» e «clássicos», e propõe a 

substituição do «elemento icástico», característico da arte poética clássica, 

pelo «elemento ideal», que, doravante, deveria dar corpo não só à literatura, 

                                                 

 
2 A. P. LOPES DE MENDONÇA, Memórias de um Doido, op. cit., p. 61. 
3 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. V, (Edição Crítica), J. CUSTÓDIO e J. M. GARCIA (org., 
introd. e notas), Lisboa, 1986, pp. 18-19. 
4 Ibid., p 18. 
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mas a toda a arte romântica em geral5. O que Herculano propõe 

verdadeiramente é a substituição das regras e dos cânones, que adentro do 

aristotelismo devem enformar a obra de arte, pela adequação, na obra de arte, 

da forma ao génio do artista. Porém, Herculano afasta-se do programa 

romântico da exaltação do génio, enquanto sentimento, como elemento criador 

da obra de arte, já que, defende, a ultrapassagem da estética aristotélica só 

será conseguida se a nova estética for fundada em princípios metafísicos; isto 

é, em princípios inteligíveis, de origem necessariamente racional, postulado 

que afasta a sua doutrinação de uma matriz romântica mais ortodoxa, 

aproximando-o, pelo contrário, da tradição clássica que diz querer combater. 

Para Herculano, sendo a arte uma criação sensível, apenas pela e na razão ela 

se torna inteligível: a obra de arte é sensível porque uma criação terrena e 

física, embora ela seja manifestamente espiritual, por ser fruto do labor do 

espírito, no qual deve haver necessariamente uma adequação da forma à ideia, 

constituindo esta última a sua essência.  

Seja como for, é nesta primeira e efectiva tentativa de constituir uma 

estética anti-aristotélica, sobretudo na versão que assumiu nas obras dos seus 

infiéis comentadores6, que Herculano propõe igualmente a aplicação dos 

princípios do belo e do sublime, aparentados com os que Kant apresentara na 

sua Crítica da Faculdade de Julgar (1790), o que, aprioristicamente, julgava 

ingenuamente Herculano, determinaria a universalidade inerente às suas 

regras, surgindo «naturalmente» (sublinhado nosso) a liberdade e a 

                                                 

 
5 Ibid. p. 19. 
6 Ibid., na mesma página. Deve acrescentar-se que a tentativa de reler Aristóteles, expurgado 
da influência dos seus comentadores, sobretudo da hermenêutica escolástica, havia já sido 
realizada por Silvestre Pinheiro Ferreira e por Cunha Seixas, particularmente em O Pantiteísmo 
na Arte. 
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nacionalidade enquanto condições fundamentais requeridas para a constituição 

de uma estética romântica.  

Deste modo, a aparente defesa de uma estética de matriz moderna, com 

base em Baumgarten, e essencialmente em Kant, abriria novas possibilidades 

de expressão, libertando a arte da pesada tradição clássica; por outro lado, a 

aplicação da filosofia às artes, e à própria literatura, parecia assentar agora na 

deslocação da validação artística da obra com base nas regras do processo 

criativo para o contexto subjectivo e universal da sua recepção; isto é, 

enquanto cognitio sensitiva; porém, por mais que Herculano invocasse Kant e 

procurasse introduzir o juízo estético e as suas articulações na história das 

ideias estéticas em Portugal, o seu universalismo metafísico apontaria noutra 

direcção. Aliás, sendo pouco abundante a fortuna crítica do legado de Kant em 

Portugal no século XIX7, é crível que só por via indirecta Herculano terá 

contactado com o pensamento kantiano, facto que parece invalidar as 

referências que O. Martins faz ao kantismo de Herculano8, que teria chegado 

por via belga, ainda que a arte pareça surgir em Herculano enquanto símbolo 

de uma moralidade, tal como acontecera com o filósofo de Konisgsberg. 

Ainda assim, parece incontestável que o “regresso” (sublinhado nosso) à 

Idade Média é ainda em Herculano, como na grande maioria dos românticos, 

resultado da Escola Histórica, que surgira e se sedimentara na Alemanha na 

primeira metade do século XIX. Porém, no seio da posição filosófica de 

Herculano, assistiremos a nova contradição entre o regresso ao medievalismo, 

                                                 

 
7 Sobre a recepção de I. Kant na história das ideias em Portugal, Cf. AA. VV. Dinâmica do 
Pensar: Homenagem a Oswaldo Market, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/ 
Departamento de Filosofia, Lisboa, 1991, pp. 59-89. 
8 E. A. SOVERAL, «Sobre as Posições Filosóficas, Religiosas e Políticas de Alexandre 
Herculano», Memórias da Academia das Ciências de Lisboa: Classe de Letras, Tomo XXXV, 
Lisboa, 2002-2003, pp. 193-194.  
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fruto do Historicismo, em sentido lato, e uma certa visão hegeliana da história 

que se manifesta fortemente na sua obra e que virá a influenciar 

posteriormente Antero de Quental. 

Não obstante, fora por via da circulação das ideias cujo encontro 

enformara o imaginário europeu – que se disseminara já por via da imprensa já 

dos estrangeirados –, que o exilado de Vale de Lobos acolhe o método da 

Einfühlung, sob influência directa de Herder, assim como receberá, de Niebuhr 

e de Leopold von Ranke, as ideias de que cada cultura tem a sua originalidade 

própria, facto que inevitavelmente se reflectirá na organização social e nas 

suas instituições políticas9. Aliás, há no pensamento português um veio que 

procede do Nacionalismo cultural alemão e que constituirá o substrato de 

pensadores como o que agora referenciamos, a par de Garrett, mas também 

Teixeira de Pascoaes, em parte, e integralistas como António Sardinha ou 

Hipólito Raposo, para além de Teófilo Braga e Oliveira Martins10. 

Unindo a sua voz à de Garrett, o autor de Lendas e Narrativas insurge-

se directamente contra a poética clássica; neste sentido toma como exemplo a 

doutrinação do Padre Agostinho de Macedo, cuja oratória acusa um excessivo 

culto da forma, juízo que reiterará a propósito de uma invectiva de Macedo 

contra Os Lusíadas -- mito por excelência do romantismo português –,  no qual 

Herculano critica de novo e severamente o formalismo quer da Arcádia quer de 

Macedo, afirmando que « a forma da arte era o fim da Arcádia11»; era, aliás, a 

partir de uma concepção formalista da arte que Agostinho de Macedo criticava 

o legado de Camões, facto que Herculano considera inaceitável. Em 

                                                 

 
9 Cf. F. da GAMA CAEIRO, Dispersos, Vol. II, Lisboa, 1999, p. 15. 
10 Ibid. p. 18. 
11
 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. V, op. cit. p. 197 
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contrapartida, alerta para a necessidade de criação de um novo curso de 

literatura que possa influenciar a oratória em novos moldes e segundo novos 

modelos, ultrapassando de vez Demóstenes, Cícero e Bossuet12. Porém, ao 

criar uma teoria adentro da qual se conciliassem os rigores que ao tempo a 

oposição entre clássicos e românticos manifestava, Herculano acabaria por cair 

numa doutrinação de carácter eclético, que não raro resvala para a 

contradição, a qual parece ainda mais inevitável dada, por vezes, uma 

deficiente preparação filosófica. 

 

 

A Ontologia Metafísica da Arte  

 

Na verdade, é no conjunto de artigos publicados no Repositório Literário, 

em 1835, sob o título «Poesia: Imitação–Belo–Unidade», que Alexandre 

Herculano procurará consubstanciar a resposta às perguntas que formulara um 

ano antes na mesma publicação, delineando as linhas programáticas do seu 

eclético idealismo estético. Após o balanço inicial que faz da literatura e da arte 

em geral, uma vez mais sob o apodo de corrupção levada a cabo pelo cânone 

clássico, reivindica a necessidade de «estabelecer um corpo de doutrina que, 

afiançando a liberdade do poeta, o circunscreva aos limites da razão»13. 

Seguidamente, ao procurar fazer mais luz sobre a sua concepção estética, 

afirma que o belo é necessariamente o resultado das «nossas faculdades 

intelectuais entre si ou das destas faculdades com o mundo objectivo»14, 

                                                 

 
12 Ibid., pp. 20-23. 
13 Ibid. p. 30. 
14 Ibid.. 
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sublinhando que toda e qualquer manifestação do belo é sempre o resultado da 

influência da metafísica, condição sine qua non do florescimento de todo e 

qualquer sistema artístico. A par da defesa do subjectivismo estético, afirma 

deliberadamente que a forma deve submeter-se à essência, isto é, à ideia, o 

que parece uma vez mais confirmar o desarrimo de Herculano para com a 

tantas vezes apodada de diletante ideia da arte pela arte. 

Seja como for, o ecletismo de Herculano manifestar-se-á particularmente 

no conceito de «unidade», cuja validade mantém, como critério estético, 

embora para ele encontre um fundamento diverso do fundamento clássico. É 

sabido que a «unidade» é uma regra integrante da Arte Poética de Horácio, o 

célebre corpus doutrinal que preceitua o cânone da poesia dramática, modelo 

imitado até ao século XVIII. Porém, neste ponto, cristalizara a Ars Poetica, ou 

Epistola ad Pisones, o mesmo preceito constante da Poética de Aristóteles 

(VIII, 1451a 24); nesta última obra, a par da mimese, e da verosimilhança, 

critérios fundamentais do classicismo, surge a unidade como elemento 

igualmente imprescindível da poesia dramática, conjugada triplamente na 

«unidade de acção», «unidade histórica» e «unidade poética»15. Já na Ars 

                                                 

 
15 Definindo a tragédia como «imitação de uma acção de carácter elevado, completa e de certa 
extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas 
pelas várias partes [do drama]», Aristóteles fará várias alusões ao princípio da unidade, 
implicando-o na própria definição de «belo», enquanto «[...] ser vivente ou o que quer que se 
componha de partes – não só deve ter essas partes ordenadas, mas também uma grandeza 
que não seja qualquer. Porque o belo consiste na grandeza e na ordem, e, portanto, um 
organismo vivente pequeníssimo não poderia ser belo (pois a visão é confusa quando se olha 
por tempo quase imperceptível); e também não seria belo, grandíssimo (porque faltaria a visão 
do conjunto, escapando à vista dos espectadores a unidade e a totalidade; imagine-se, por 
exemplo, um animal de dez mil estádios…)». Contudo, é sobretudo na VIII Parte da Poética 
que a unidade será tratada especificamente: «uno é o mito, mas não por se referir a uma só 
pessoa, como crêem alguns, pois há muitos acontecimentos e infinitamente vários, 
respeitantes a um só indivíduo, entre os quais não é possível estabelecer unidade alguma. 
Muitas são as acções que uma pessoa pode praticar, mas nem por isso elas constituem uma 
acção una.  
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Poética, Horácio exemplifica a absoluta necessidade da unidade no poema, 

afirmando que não deve o poeta utilizar recursos que não contribuem para a 

acção, que concernem mais à história que à poesia, e que constituem «matéria 

que ele sabe não poder brilhar»16. Ora, pelo contrário, Herculano afirma que o 

conceito de «unidade» reside na nossa alma, reiterando que os antigos 

exageraram, ou erraram mesmo na sua aplicação, pois o tornarem artificioso 

dentro da estética clássica, tendo já Metastásio refutado «excelentemente a 

regra da restrita unidade de lugar e tempo nos poemas dramáticos17».  

Sem embargo da tentativa de fundamentar o juízo estético, ao fazer 

residir o princípio da «unidade», enquanto representação do absoluto, na alma 

humana, Herculano parece explicitar a sua ontologia metafísica, adentro da 

qual se inscreve a sua doutrinação estética: «a justiça pede que digamos que 

uma grande parte dos preceitos dos antigos foram deduzidos do princípio da 

                                                                                                                                               

 
Assim parece que tenham errado todos os poetas que compuseram uma Heracleida ou 

uma Teseida ou outros poemas que tais, por entenderem que, sendo Héracles um só, todas as 
suas acções haviam de constituir uma unidade.  

Porém Homero, assim como se distingue em tudo o mais, também parece ter visto 
bem, fosse por arte ou por engenho natural, pois ao compor a Odisseia não poetou todos os 
sucessos da vida de Ulisses, por exemplo, o ter sido ferido no Parnaso e o simular-se louco no 
momento em que se reuniu o exército. Porque, de haver acontecido uma dessas coisas, não se 
seguia necessária e verosimilmente que a outra houvesse de acontecer, mas compôs em torno 
de uma acção una a Odisseia – una, no sentido que damos a esta palavra – e de modo 
semelhante a Ilíada. 

Por conseguinte, tal como é necessário que nas demais artes miméticas una seja a 
imitação, quando o seja de um objecto uno, assim também o mito, por que é imitação de 
acções, deve imitar as que sejam unas e completas, e todos os acontecimentos se devem 
suceder em conexão tal que, uma vez suprimido ou deslocado um deles, também se confunda 
ou mude a ordem do todo. Pois não faz parte de um todo o que, quer seja quer não seja, não 
altere esse todo». Cf. ARISTÓTELES, Poética, VIII, 1451a, E. De SOUSA (trad., pref., introd., 
comentário e apêndice), Lisboa, 51998, pp. 114-115. 
16 Nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri, nec gemino bellum Troianum orditur ab ouo; 
semper ad euentum festinat et in medias res non secus ac notas auditorem rapit, et quae 
desperat tractata nitescere posse relinquit, atque ita mentitur, sic ueris falsa remiscet, primo ne 
medium, medio ne discrepet imum. «Não inicia o retomo de Diomedes pela morte de Meleagro, 
nem a guerra de Tróia pelos dois ovos; sempre se apressa para o desenlace e arrebata o 
ouvinte para o meio da acção, como se esta lhe fosse conhecida, e deixa de lado a matéria que 
ele sabe não poder brilhar. De tal modo cria ficções, de tal modo mistura fábulas com a 
verdade, que nem o meio destoa do princípio nem o fim do meio». Cf. HORÁCIO, Arte Poética, 
(145-152), R. M. ROSADO FERNANDES (introd., trad.,e comentário), Lisboa, 42001, pp. 71-73.  
17 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. V, op. cit., p. 31. 
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unidade, desse princípio que reside em nossa alma e que, enquanto existirmos 

sobre a terra, representa para nós o absoluto, ao qual nos faz constantemente 

tender a consciência da imortalidade18». Para além disso, a «unidade» 

enquanto critério artístico, ou modo projectual, criado, testado e 

continuadamente imitado em todas as manifestações artísticas de matriz 

aristotélica impedia, segundo Herculano, a liberdade de criação artística 

segundo o génio, impedindo desse modo também que a singular originalidade 

de cada povo se manifestasse. Neste postulado reside uma das mais 

profundas marcas românticas da doutrinação de Herculano, aplicando-se 

essencialmente à literatura e à arquitectura, pois que para a escultura, e 

sobretudo para a pintura, Herculano admitirá o critério da imitação, como 

veremos. 

Sem embargo, a concepção de arte sobre a qual Herculano edifica a sua 

doutrinação estética é fruto de um pensamento filosófico-histórico, 

demonstrando na sua génese a influência das lições hegelianas de estética. Na 

verdade, Herculano insere a definição de arte numa relação entre o devir 

histórico e a memória, dentro da qual avulta o conceito de monumento, cuja 

condição de existência é o «lembrar19». Para Herculano, e adentro de uma 

concepção de património bastante moderna, o «monumento», enquanto 

«objecto lembrado», compreende não só o livro, mas também o obelisco, a 

estátua, o palácio e a campa, para além da «árvore e até o chão defeso e 

condenado a perpétua esterilidade20». Porém, se a obra de arte contribui para 

a ordenação e a unificação do devir histórico, ela é, em simultâneo, uma 

                                                 

 
18 Ibid.. 
19 HERCULANO, Opúsculos, Vol. III, (Edição Crítica), J. CUSTÓDIO e J. M. GARCIA (org., 
introd. e notas), Lisboa, 1984, p. 127.   
20 Ibid.. 



 

 

65

manifestação do espírito absoluto, tal como Hegel o concebera; isto é, uma 

revelação de um princípio divino que nela participa, e do qual a obra de arte 

retira o seu valor e a sua verdade. Sem embargo, e de modo diferente do de 

Hegel, a arte não só mantém a primazia sobre a filosofia e a religião, como o 

juízo estético vai além de um mero comprazimento, pois que Herculano atribui 

à arte uma causa final ou teleológica. Ao traduzir o devir histórico e a própria 

pessoa de Deus, como plenitude do espírito absoluto, a arte traduz um ideal 

universal, elemento que caucionará, em Herculano, a própria universalidade do 

juízo de gosto; ou seja, a obra de arte em Herculano é reduzida a uma 

condição de inteligibilidade universal, sendo que é a partir desta, e não de 

harmonia de faculdades, em sentido kantiano, que o “belo físico» dos objectos 

é apreendido. Este, segundo Herculano, não existe se não no espírito, devendo 

ser buscado em nós, enquanto «formas de inteligência»: «o belo das imagens, 

o belo chamado físico não existe nos objectos porque a unidade e a 

necessidade da sua existência seriam destruídas; mas sem estas duas 

condições o espírito não o admite. É, pois, em nós, no mundo das ideias que o 

devemos buscar21». Ora, se o “belo físico» apenas existe como tradição 

histórica, como identificação da razão universal divina que na arte se 

manifesta22, isto é, como sinal da essência ontológica e metafísica da obra de 

arte, então Herculano ultrapassa não só a concepção aristotélica da imitação 

do belo da natureza, mas também a sua própria identificação através de regras 

e critérios científicos, recuperando a metafísica platónica, pois que a unidade e 

a necessidade da existência do belo apenas existem no mundo das ideias. 

                                                 

 
21 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. V, op. cit. p. 33. 
22 P.CRAVEIRO, «Que Conceito de Arte em Alexandre Herculano?», Arteoria, J. F. PEREIRA 
(dir.), nº 4, Lisboa, 2003, p 118. 
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Além do mais, o belo é uma manifestação superior do elemento intelectual de 

origem divina, da «ideia», que se manifesta em todas as criações do homem ao 

longo da história, aí residindo a garantia da sua inteligibilidade23. Por outras 

palavras, Herculano defende que a origem do belo não está na esfera sensível, 

na imagem, mas antes na esfera inteligível, constituindo a beleza uma ideia em 

si (um númeno), uma categoria mental que reside na alma do artista, e que não 

depende da experiência empírica. Deste postulado, depreende-se a negação 

da própria unidade material da natureza e a consequente não admissibilidade 

do princípio de imitação do belo natural, assim como a recusa em grande parte 

dos princípios da arte clássica defendidos por Aristóteles, Horácio e Boileau, já 

que, sublinha Herculano, é na alma do homem que reside o «princípio 

vivificante das artes24». Este princípio, que nega a existência de tipos ideais na 

natureza e que implica a assunção clara do primado da inteligibilidade em 

sentido platónico, quis Herculano dissimulá-lo, de algum modo, na dicotomia 

«Eu – não Eu», de matriz kantiana, nela se ancorando agora a sua teorização, 

ainda que de maneira nem sempre consequente, para encontrar o padrão 

absoluto para o juízo estético; na verdade, defendendo Herculano que é no 

plano da inteligibilidade do sujeito, ou seja, no domínio do eu, que se opera a 

concepção e o julgamento estéticos, afastando-se, por conseguinte, quer o 

belo quer o sujeito da experiência, o autor isola a própria obra de sua 

componente formal e experiencial, isto é, fenoménica, radicalidade doutrinal 

que afasta a sua concepção estética do formalismo de matriz kantiana. 

 

 

                                                 

 
23 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. V, op. cit. p. 111. 
24 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. V, op. cit. p. 34. 
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Artes Plásticas: Mimese e Verdade  

 

Se para Herculano a arte constitui, no limite, um reflexo da 

transcendência, o «belo físico» constitui um sinal necessário que confirma a 

universalidade da ideia de belo residente na alma do ser humano; ou seja, se 

utilizássemos a terminologia do filósofo da Crítica da Faculdade de Julgar, 

embora de forma não rigorosamente coincidente com a razão kantiana, 

poderíamos afirmar que o Belo surge aos olhos de Herculano enquanto ideia a 

priori, ideia essa da qual o “belo físico» é apenas a sua confirmação sensível; 

neste sentido, a materialização do belo através da sua formalização na obra de 

arte dificilmente atinge a verdade numénica, a qual apenas pode ser atingida 

na essência do Criador e no âmbito de uma «Razão divina». Acusando uma 

vez mais este postulado uma proximidade em relação ao pensamento de 

Platão, e até à filosofia de Leibniz, não deixa de ser verdade que, na sua 

acepção genérica, a obra de arte comporta em si um grau de verdade 

decorrente da sua própria natureza, ou seja, decorrente dos valores espirituais 

nela presentes.  

Se a obra é concebida como uma forma que decorre da sua adequação 

a uma ideia superior gerada pela faculdade da imaginação (é neste sentido que 

Herculano defende uma poética romântica por posição à poética clássica, 

como já foi referido), já na relação estética, Herculano apenas concebe a 

apreensão sensível do objecto como um meio para a faculdade do 

entendimento nela reconhecer a ideia que superiormente a enformou. Daqui se 

infere a contraditória não-aceitação do sensualismo estético por parte do 

romântico Herculano, evidenciando-se o racionalismo que caracteriza a sua 
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doutrinação. Seja como for, se em função da preservação da identidade 

cultural de cada povo e, em simultâneo, da defesa da faculdade da imaginação, 

Herculano preconizara, no que diz respeito à literatura e à arquitectura, a 

ultrapassagem da imitação do belo da natureza, já em relação à escultura e à 

pintura renascentistas o mesmo não acontece. Não deixando de admitir que o 

Belo existe antes de tudo na mente dos artistas, Herculano reconhece que no 

caso da escultura e da pintura a imitação dos antigos em muito beneficiou 

estas duas expressões artísticas25.  

Exorbitando do sentido moral que a pintura e a arquitectura assumem no 

âmbito da sua doutrinação, a escultura surge como a prática artística na qual 

Herculano admite existir uma imitação do «belo físico» dos corpos da natureza, 

bem como a sua comunicação através das sensações. Herculano defende, 

aliás, que a escultura é a única arte capaz de produzir de maneira plena e 

universalmente o sentimento do «Belo Ideal», concebido este enquanto ideal 

de perfeição reconhecível por todos os povos, independentemente da sua 

nacionalidade, como acontece com o Apolo de Belvedere26.  

Ora, se o belo na escultura tende a reduzir-se a uma justa proporção, 

isto é, a um belo formal (corpo perfeito), a partir do qual não é possível 

identificar um belo superior, então, em sentido rigoroso, a escultura aparece em 

último lugar na classificação das artes de Herculano, já que dela está ausente o 

sentido da perfectibilidade que toda a obra de arte deve comportar enquanto 

monumento, ou seja, enquanto testemunho de uma cultura cujo devir ela 

encarna enquanto objecto de «lembrança»; no fundo, parece não só estar 

ausente da escultura o sentido moral que o Belo assume na estética de 
                                                 

 
25 Ibid., p. 191. 
26
 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. V, op. cit. p. 32. 
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Herculano, como a escultura parece não revelar, enquanto arte, um elevado 

grau de verdade, algo que de algum modo se pode estranhar num defensor da 

memória, se levarmos em linha a tradição monumental da escultura. Porém, 

ainda que de modo consequente, parece ser no campo da escultura que se 

manifesta maior coincidência da doutrinação de Herculano com o legado de 

Immanuel kant, já que, para o autor de Lendas e Narrativas, a apreensão do 

belo escultórico parece resultar agora de uma harmonia da faculdade da 

imaginação como as faculdades racionais; esta coincidência parece constituir 

uma excepção à relação estética tal como Herculano particularmente a 

concebeu para a pintura, género artístico que granjeia, a par com a 

arquitectura, o lugar cimeiro na sua classificação das artes.  

No domínio da pintura, Herculano assume inequivocamente que a sua 

essência reside na imitação da natureza, particularmente «quando ela imita 

perfeitamente o carácter do seu modelo27», ou seja, a verdade na pintura 

assenta nos vários níveis do critério da verosimilhança enquanto «único objecto 

do verdadeiro pintor28». De igual modo, avança que a perfeição deste género 

artístico depende da manifestação de três tipos de verdade, a saber: a 

«verdade simples»; a «verdade ideal»; a «verdade composta, ou perfeita», 

constituindo esta terceira a mais difícil de alcançar. 

A primeira verdade, ou «verdade simples», refere-se na essência ao 

critério clássico da verosimilhança, na sua expressão mais simples e realista, e 

baseia-se «numa imitação fiel dos movimentos expressivos da natureza, e dos 

objectos, tais como eles se apresentam à vista do pintor que os escolheu, de 

                                                 

 
27 A. HERCULANO, «Belas-Artes: Importância da Verdade nas Obras de Pintura», O 
Panorama (Jornal Literário e Instrutivo), Nº 81, Lisboa, 17 de Novembro de 1938, p. 362.  
28 Ibid., p. 363. 
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sorte que as encarnações pareçam verdadeiras carnes, as roupas, verdadeiras 

fazendas de linho, de lã, ou de seda; e cada objecto em particular conserve o 

verdadeiro carácter da sua natureza, dando-lhe um vulto aparente pela boa 

inteligência do claro-escuro, e da união das cores; e um tom harmonioso pela 

exacta degradação da cor local, e da perspectiva aérea (sublinhados do 

autor)29». Seguindo uma doutrinação na qual parecem ouvir-se os ecos da 

teorização renascentista de L. B. Alberti, Herculano corrobora que é esta 

verdade simples aquela que conduz o pintor ao próprio fim da pintura, ou seja, 

a «uma sensível, e viva imitação da natureza, a modo que as figuras pareçam, 

por assim dizer, que sobressaem do quadro, para entrar em conversação com 

os espectadores30». De fora da «verdade simples» devem ficar quer o génio 

correctivo do pintor quer os preceitos e artifícios contidos na teoria da arte. 

Segundo o juízo de Herculano, desta primeira verdade deram testemunho as 

obras de Jordão, Ticiano, Pordenon, o Palma, o velho, os Bassanos, e, de um 

modo geral, toda a Escola Veneziana. 

Construída necessariamente sobre a «verdade simples», isto é, sobre a 

imitação (imitatio), a segunda verdade, a «verdade ideal» ou correctiva, 

coincide com o conceito de belo reunido, tal como se apresenta adentro do 

classicismo; deste modo, a segunda verdade para Herculano aplica o conceito 

de «idéa» como «desenho interior», tal como a tradição clássica prescreve31, 

pois que, como afirma, «todas as perfeições aplicadas à pintura não podem 

                                                 

 
29 Ibid., p. 362. 
30 Ibid.. 
31 Para uma visão sinóptica do conceito de «idéa» dentro da tradição clássica, Cf. E. 
PANOFSKY, Idéa: A Evolução do Conceito de Belo, S. Paulo, 1994. 
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subsistir senão em idéa32»; deste modo, a «verdade ideal» consiste na escolha 

das partes mais perfeitas da natureza, que nunca se encontram num único 

modelo, e congraça em si a invenção (inventio), decorrente do génio do pintor, 

bem como os próprios modelos já consagrados pela tradição artística clássica. 

Por conseguinte, esta verdade admitirá agora «a abundância de pensamentos, 

a riqueza das invenções, a conveniência das posturas, a elegância dos 

contornos, a escolha das belas expressões, a nobre simplicidade das roupas, 

enfim, tudo o que pode, sem alterar a primeira verdade, fazê-la mais aprazível, 

e mais conveniente33». Neste sentido, a aceitação dos critérios e preceitos, 

patentes na idealizada composição dos modelos em pintura que Herculano 

defende, parece revelar uma aceitação da doutrinação aristotélica e neo-

platónica renascentista. Segundo o doutrinador romântico, atingiram esta 

verdade pintores como Leonardo da Vinci, Júlio Romano, Polidoro, Poussin e 

Rafael, pintor cuja pintura concilia exemplarmente as duas verdades. 

Quanto à terceira verdade, ou «verdade perfeita», podemos dizer que 

esta confirma, mais do que o pluralismo estético de Herculano, a 

predominância da sua ontologia metafísica, a qual as frequentes citações de 

Kant e dos autores românticos não conseguem ilidir; neste contexto, Herculano 

afirma que a «verdade perfeita» é composta pelas duas anteriores (a «verdade 

simples» e a «verdade ideal»), sendo a única que «faz o complemento da arte, 

e a perfeita imitação da bela natureza34»; o autor postula ainda que este «belo 

verosímil», do qual apenas os pintores mais hábeis se aproximam na medida 

                                                 

 
32 A. HERCULANO, «Belas-Artes: Importância da Verdade nas Obras de Pintura», O 
Panorama, op. cit., p. 363.  
33 A. HERCULANO, «Belas-Artes: Importância da Verdade nas Obras de Pintura», O 
Panorama, op. cit., p. 363. 
34 Ibid.. 
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em que possuam o mais alto grau da «verdade simples» e da «verdade ideal», 

ainda não foi verdadeiramente alcançado, juízo que por vezes parece afastar 

até a pintura da “Verdadeira Arte” – aquela que, afinal, reside fora da obra e do 

objecto estético –, evidenciando uma vez mais a dimensão ética e moral que 

emoldura todo o pensamento de Herculano. Neste sentido, corrobora: «é este 

belo verosímil, que muitas vezes parece mais verdadeiro, do que a mesma 

verdade, porque nesta combinação a verdade simples prende o espectador, 

salva muitas negligências, e se faz sentir imperceptivelmente primeiro que tudo 

o mais. Esta terceira verdade é um alvo aonde ainda ninguém acertou35». Para 

Herculano, essa terceira «verdade, estamos em crer, seria o sublime.  

 Como referimos, Rafael é, ainda assim, o pintor que está mais próximo 

desta terceira verdade, em virtude de transpor para a tela não apenas a 

idealização do real, mas também o real ele mesmo, ou seja, no caso deste 

pintor, Herculano procurará tomá-lo como exemplo para melhor explicitar o que 

entende pela «verdade perfeita», o que nem sempre nos parece conseguir a 

clareza que em muitos outros assuntos atingiu. Seja como for, a concepção de 

pintura de Herculano, ao conciliar o elemento clássico da verosimilhança, 

conseguido através da disciplina do desenho, com uma liberdade criativa, 

baseada no génio e na imaginação, articula desse modo a liberdade romântica 

com a disciplina clássica, e parece aproximar-se de uma concepção maneirista 

da pintura; isto é, o maneirismo parece surgir como o paradigma da 

individualidade artística, cume da ecléctica, e não raras vezes contraditória 

doutrinação romântica de Herculano. Deste modo, assistimos a uma teorização 

na qual o legado clássico, patente na imitação da natureza, assim como no 

                                                 

 
35 Ibid.. 
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estudo da anatomia, e na defesa do desenho como fundamento de toda a arte, 

parece conciliar-se com a invenção, o estilo, a «grande maneira», alfim, com a 

própria correcção do natural, com o ofício ou a arte ela mesma.  

Porém, Herculano distingue na pintura a «grande maneira» da 

«afectação» e da caricatura, distinção a partir da qual divide os pintores; se os 

primeiros aliam «a correcção do desenho com o bom gosto da pintura», já os 

segundos, ao não procuraram a verdade simples, isto é, ao não imitarem a 

natureza, e apenas seguirem as regras que os mestres lhes ensinam, sem 

«tirar polo natural», na expressão feliz de Francisco de Holanda, acabam por 

se afastar da pintura, criando obra afectada e vulgar. Em suma, poderíamos 

afirmar que Herculano reclama para a pintura não só a verdade do modelo 

imitado como a própria verdade do pintor, procurando ultrapassar a mera 

imitação dos rígidos modelos clássicos. Este princípio ganha uma amplitude 

maior, se tivermos presente que, ao contrário das outras artes, que apenas se 

tornam símbolos de realidades ausentes, a pintura torna as coisas presentes, 

pois que através da terceira verdade as “essencializa” (sublinhado nosso) na 

tela. Na pintura, e de modo a propiciar o aparecimento da terceira verdade, o 

pintor deveria então, para além de harmonizar a representação da realidade 

com sua idealização, nela fazer entrar a faculdade da imaginação de modo a 

poder ultrapassar a própria realidade, postulado que parece relevar da 

frequente vontade, mais aparente que real, de sintonizar a sua teorização 

clássica da prática pictórica com o diapasão romântico. O aparecimento da 

fotografia nesta época contribui para uma complexificação destas questões, 

obrigando a um novo enquadramento da teoria da arte, e dentro desta a nova 

problematização das relações da beleza artística com a beleza natural.  
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Se quanto à apreensão do belo em geral encontramos em Herculano 

uma subordinação do juízo estético à razão, facto que os irmãos Schlegel 

haviam já criticado em Kant, quanto à apreensão do belo estético no campo da 

pintura, será particularmente evidente a não assunção de uma subjectividade 

absoluta. Ao mesmo tempo, se, como Herculano afirma, existe uma 

coincidência da verdade que a natureza revela com a verdade expressa pela 

pintura, então, essa coincidência na mesma verdade permite que o ser humano 

as apreenda do mesmo modo, ou seja, como parte integrante de si mesmo, 

não precisando de inteligir a verdade, mas apenas de senti-la, dispensando o 

livre jogo entre faculdades, de cuja harmonia resultaria o sentimento estético do 

belo, tal como postulara para a escultura.  

Também aqui se verifica uma diferença em relação a Kant: enquanto 

que o filósofo da Crítica da Faculdade d Julgar concebe a relação do homem 

com o belo natural a partir de uma categoria universal de carácter moral, para 

Herculano, a relação do artista com a natureza estabelece-se a partir de uma 

categoria transcendental, isto é, de uma ideia a priori de natureza; esta viabiliza 

o encontro imediato dos dois (homem e natureza), como se ambos se “co-

naturalizassem” (sublinhado nosso), facto que, segundo o autor português, 

gera de imediato e “naturalmente” (sublinhado nosso) o sentimento do belo, por 

via dessa substancialização da natureza na consciência do homem. Ora, este 

postulado confirma o afastamento da doutrinação de Herculano da mais 

ortodoxa teorização romântica, pois que não respeita os valores da 

originalidade, da imaginação e da subjectividade absolutas que devem 

caracterizar, acima de tudo, a arte e a estética.  
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Por outro lado, em Herculano, a apreensão do belo estético da pintura 

parece constituir uma dificuldade acrescida na sua doutrina, pois que a sua 

mais íntima verdade não raras vezes tem grande dificuldade em manifestar-se 

na realidade corpórea da obra, reconduzindo-se permanentemente a uma 

verdade superior.  

Não obstante, para Herculano, não deixa de ser verdade que a 

imaginação e a criatividade, que devem caracterizar a arte, por oposição à 

estagnante imitação dos modelos clássicos, encarna a própria dialéctica 

subjacente ao devir histórico. É nesta ordem de pensamento, e sob influência 

de Schelling, que Herculano procede à teorização da própria arquitectura, 

enquanto género artístico que melhor traduz o espírito dos povos. Tendo 

presente a sua ideia da arte enquanto dispositivo de lembrança, adentro da 

qual relevam os conceitos de monumento e de património, a arquitectura 

constitui-se necessariamente como o símbolo mais relevante da originalidade 

cultural de um povo. Porém, a manifestação do espírito de cada povo foi 

interrompida justamente pela repetição dos modelos clássicos, facto que, 

assevera Herculano, contribuiu para o seu abastardamento cultural e para uma 

consequente diluição da sua identidade, constituindo um obstáculo à marcha 

do espírito humano. Este é ainda o preconceito romântico de Herculano, não 

tanto em relação à cultura clássica greco-romana, mas face particularmente à 

recuperação dos seus cânones no renascimento, facto que o leva a propor que 

este período seja suprimido da história da arte, considerando-o uma lacuna na 

vida das nações cristãs36. Deste modo, e uma vez mais contra a «Unidade 

clássica», ou seja, contra a coarctação da liberdade estilística e criativa que 
                                                 

 
36 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. I, (Edição Crítica), J. CUSTÓDIO e J. M. GARCIA (org., 
introd. e notas), Lisboa, 1982, p. 190.  
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insufla a ideia no monumento, propõe a liberdade e a diversidade românticas 

como as únicas que podem assegurar a continuidade dialéctica da marcha 

cultural dos povos. Para que esta seja assegurada, Herculano estabelece dois 

princípios: o primeiro sublinha a necessidade das construções arquitectónicas 

assegurarem uma evolução contínua das formas, em função da evolução 

contínua das ideias e dos conceitos, rompendo com a circularidade de algum 

modo contida no classicismo; o segundo relaciona-se já não com a «ideia 

absoluta» que todo o monumento contém, mas com as suas condições 

acidentais, isto é, com a «forma», as «circunstâncias» e os «motivos» que 

levaram à sua construção, e a partir dos quais se torna possível rastrear, do 

ponto de vista formal, a evolução estilística dentro de cada sociedade. A partir 

destes elementos, há-de o espírito reconhecer a sua própria verdade dinâmica 

neles espelhada, verdade essa que, segundo Herculano, necessariamente 

exorbita da circularidade estilística que atribui à permanência e à repetição dos 

valores artísticos clássicos. Para a reabilitação da arquitectura do seu tempo, 

defendia uma vasta operação arqueológica de modo a ressuscitar essas fontes 

que considerava puras face à contaminação clássica e que, segundo a sua 

crença, haveriam de revivescer as novas construções37; se, como é sabido, o 

catálogo revivalista da arquitectura do século XIX recupera os estilos pré-

renascentistas: o românico, o mudéjar e o gótico, entre outros, nem sempre os 

reinterpretou verdadeiramente à luz do novo espírito romântico; por outro lado, 

toda a arquitectura erudita regista sempre uma componente internacionalista 

(veja-se para além do sistema clássico, o românico, e particularmente o gótico, 

nascido em França e disseminado por toda a Europa) demonstrando, ao nível 
                                                 

 
37 A. HERCULANO, Opúsculos, Vol. IV, (Edição Crítica), J. CUSTÓDIO e J. M. GARCIA (org., 
introd. e notas), Lisboa, 1985, p. 345.   
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das formas, uma frequente continuidade formal do estilo anterior sobre o qual 

se erige o novo, além de que a originalidade da arquitectura, e salvaguardando 

algumas tipologias populares, é bastante difícil de atribuir em exclusivo a um 

povo ou outro. Sabemos que Herculano não era fechado às influências que 

também a arquitectura recebe, seja das outras artes, seja de outros povos, 

embora o espírito romântico da defesa de um certo nacionalismo cultural, a par 

de uma interpretação hegeliana da história, o haja levado a pugnar por essa 

originalidade que, em síntese, a arquitectura deveria sempre manifestar. Neste 

sentido, vale a pena relembrar que Herculano admirava profundamente a 

arquitectura clássica, divergindo neste aspecto, aliás, de Ruskin, embora não 

aceitasse a sua repetição, pois que dessa forma se impedia a livre, original e 

dialéctica manifestação do espírito. Era, aliás, a partir da manifestação 

dialéctica do espírito na obra de arte que o homem, ao encontrar-se com ela, 

se encontrava simultaneamente com os outros seres humanos e consigo 

mesmo, evidenciando um registo doutrinário dentro do qual a arte e a estética 

reconduzem o ser à sua perfectibilidade; ora, no limite, não deixa este 

postulado de evidenciar, uma vez mais, a defesa da tutela da ética em relação  

à estética, dentro de uma concepção oitocentista do progresso moral dos 

povos.  
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