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Capítulo Segundo – O POSITIVISMO 

 

Teófilo Braga: O Positivismo Estético em Portugal. 

Pressupostos doutrinais 

 

Seguindo uma via heterodoxa, Teófilo propõe-se edificar a estética 

positivista em Portugal, a partir da interpretação que E. Littré fizera do 

pensamento de Auguste Comte; para lograr tal objectivo, contou com a 

participação de um escol de activos e prolíficos seguidores  de que se 

destacaram Teixeira Bastos, Reis Dâmaso, mesmo Júlio Lourenço Pinto, cujo 

labor crítico intersectará o positivismo, a partir da tentativa da constituição de 

uma estética naturalista, que tão de perto e tantas vezes se confundira em 

tantos aspectos com o positivismo estético e com o próprio realismo, enquanto 

movimento artístico oitocentista; alfim, no mesmo cosmos, mas em diferente 

órbita, Moniz Barreto. O próprio Ramalho Ortigão de As Farpas não ficará 

totalmente imune à órbita doutrinal do autor do Discurso sobre o Espírito 

Positivo.  

Não podendo evitar as contradições e as aporias a que a convivência e, 

por vezes até, a partilha de alguns pontos de vista com o naturalismo e o 

realismo haveriam de conduzir o seu projecto, acresce registar no pensamento 

de Teófilo um conjunto de influências filosóficas outras que recebeu e 

incorporou ao longo da sua vida literária e prelectiva. Numa fase inicial, Teófilo 

Braga parte de uma base de influência germânica, sobretudo de Hegel1, facto 

que de forma determinante influencia quer a concepção de Epopeia quer a 

                                                 
1 T. BASTOS, Teófilo Braga e a Sua Obra: Estudo Complementar das Modernas Ideias na 
Literatura Portuguesa, Porto, 1892, p. 37 ss. 
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própria historiografia teofilina do romantismo, movimento no seio do qual 

reconhece uma efectiva e profunda emancipação artística e estética; num 

segundo momento, o autor português procura construir uma filosofia da 

história, subjacente a todo o seu projecto estético; numa terceira fase do seu 

pensamento, manifesta uma inequívoca assunção da filosofia positivista2, de 

origem comteana, seguindo maioritariamente a via trilhada por E. Littré, contra 

os testamentários do filósofo, cuja figura proeminente fora P. Lafitte. 

De facto, no início da sua carreira de publicista, o espírito 

tendencialmente sistemático de Teófilo alimentara-se das leituras de G. Vico e 

da sua Ciência Nova, obra que contribuiria decisivamente para a importância 

que Teófilo viria a conceder à História literária e artística, base de toda a 

criação estética; de facto, enquanto base da criação estética, a História das 

manifestações artísticas constituiu o fundamento primeiro da arte segundo o 

positivismo3; outros autores alimentaram a obra de Teófilo, seja F. Scheglel, 

Schelling, Hegel, ou mesmo em J. G. Herder, cujos contributos no âmbito da 

filosofia da história ecoam no pensamento do autor das Origens Poéticas do 

Cristianismo.  

Teófilo sempre buscara uma “filosofia” (sublinhado nosso), um corpus 

axiomático a partir do qual pudesse aferir todos os fenómenos humanos; este 

facto, se lhe permitiria almejar a coerência e a sistematicidade que procurou, e 

cuja ausência detectava no romantismo, por outro – e dada a sua 

                                                 
2 É o próprio Teixeira Bastos, discípulo da eleição de Teófilo Braga, quem sublinha que na obra 
do seu mestre Teófilo, para além dos contributos fundamentais de Hegel, e de Vico, o seu 
pensamento assume, na última fase, a grande sistematização devida a A. Comte. Aplicando a 
lei dos três estados à própria obra teofilina, Teixeira Bastos reconhece que é neste terceiro 
período, que reconhece ser o mais fecundo de todos, que Teófilo incorpora «as novas 
tendências filosóficas e estéticas trazidas pelo desenvolvimento das ciências». Cf. T. BASTOS, 
Teófilo Braga e a Sua Obra: Estudo Complementar das Modernas Ideias na Literatura 
Portuguesa, op. cit., p. 39 ss.. 
3 Ibid.. 
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intransigência em ver muito para da clausura cientista a que progressivamente 

votou toda a sua criação intelectual –, acabara, não raras vezes, de o conduzir, 

no campo da estética, a um certo eclectismo doutrinário, e simultaneamente ao 

encerramento da sua obra no monismo materialista que caldeou com a 

hermenêutica mais fechada do pensamento comteano.   

Incorporadas as referidas influências, será, de facto, dentro do sistema 

comteano, aprofundado por Teófilo no seu magistério no Curso Superior de 

Letras, que surgirão os fundamentos da sua teorização e realização estéticas. 

Assumindo como primeiro alicerce do seu pensamento a «Lei dos três 

estados» da sociologia comteana − postulado que é fruto da lógica 

evolucionista das ciências no século XIX −, procura constituir esta lei uma 

sistematização da história do espírito, resultante justamente já de um princípio 

de causalidade entre as relações sociais e os fenómenos individuais, já de uma 

gnoseologia que propõe uma evolução rígida do conhecimento em três fases; 

esta periodização comporta um primeiro estado, denominado teológico, em que 

a imaginação se constitui a fonte de todas as leis dos homens; seguidamente 

transita a história e o conhecimento humanos para um período intermédio 

consubstanciado agora na metafísica, para, finalmente, se atingir o estado 

positivo, estado final e verdadeiramente científico, segundo o autor. 

 Correspondentemente, e à semelhança das ciências naturais, as 

ciências sociais devem, no estado positivista, cingir-se apenas à observação, 

afastando-se definitivamente da especulação que caracteriza o estado 

metafísico, procurando as leis definitivas que subjazem e, in limine, determinam 

todos os fenómenos.  
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Estava assim constituída uma epistemologia em que as próprias ciências 

se erigiriam sobre o modelo de evolução intelectual da humanidade, assente, 

rigorosamente, nos célebres três estados: o teológico, o metafísico e, 

finalmente, o estado positivo; sobre esta lei, diz o seu autor, A. Comte: «ainda 

que, sob todos os aspectos indispensável, o primeiro estado deve ser sempre 

considerado de hoje para o futuro, como puramente provisório e preambular; o 

segundo, que não constitui, realmente, senão a dissolução daquele, nunca 

comporta senão um destino transitório, a fim de gradualmente conduzir ao 

terceiro; é neste, único totalmente normal, que sob todos os aspectos consiste 

o regime definitivo da razão humana4». 

Enunciada a pedra basilar do pensamento comteano, logo veremos a 

sua perfilhação voluntária e explícita por parte de Teófilo, sendo que as balizas 

epistemológicas desta filiação se evidenciam, desde logo, no artigo que abre o 

primeiro número da revista O Positivismo, curiosamente intitulado «Disciplina 

Mental». Criticando o transcendentalismo e a excessiva importância que os 

sistemas filosóficos da Alemanha – referia-se a Kant e a Fichte – deram ao «eu 

subjectivo e metafísico», Teófilo reivindica a necessidade de ultrapassagem 

dos equívocos da Metafísica, a partir da transposição para Portugal dos 

princípios basilares da sociologia comteana, reclamando, à semelhança do 

mestre francês, a necessidade de aplicar o modelo das ciências naturais às 

ciências sociais: «quando A. Comte previu as leis da Sociologia, e demonstrou 

que todas as leis gerais da Astronomia, da Física, da Química e da Biologia se 

exerciam por uma complexidade crescente nos fenómenos sociológicos, mais 

particulares e complicados do que todos os outros anteriores, então o critério 

                                                 
4 A. COMTE, Discurso Sobre o Espírito Positivo, J. SERRÃO (trad., introd., tábua cronológica e 
notas), Lisboa, 1947, p 46.  
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positivo passou a ser mais do que um método, do que uma generalização das 

ciências, e tornou-se um estado, isto é a concepção definitiva da filosofia 

geral5» (sublinhado do autor).  

 

 

O Conceito de Filosofia e o Historicismo Positivista  

 

Lançado o mote historicista, segundo o qual Teófilo categoricamente 

afirma, contra a Metafísica do Belo, que «as verdadeiras características da 

Filosofia da Arte só podem ser procuradas na evolução histórica e não em 

categorias subjectivas»6, todo o seu labor intelectual, bem como as veredas do 

seu pensamento -- ainda que convirjam, na sua última fase, para a defesa de 

uma intransigente visão positivista de todos os fenómenos --, terão na arte uma 

detenção particular; para o autor de Visão dos Tempos, a arte alberga, no 

quadro de todos os fenómenos humanos, uma altíssima função, já que reflecte 

o campo social alargado onde se inserem as próprias obras, assim como o 

próprio artista que as realiza, campo social esse que deve constituir moldura 

indissociável de qualquer obra de arte. Este postulado manterá este lugar 

central quer no movimento realista de oitocentos, quer no realismo socialista, 

quer mesmo na vaga neo-realista que surgira na Europa no século XX. 

 Neste sentido, o Romantismo, movimento criticado de forma negativa 

nos seus aspectos formais, estilísticos e estéticos por Teófilo, apenas se torna 

aceitável a seus olhos na medida em que espelha os grandes movimentos 

                                                 
5 Teófilo Braga, “Disciplina Mental”, O Positivismo: revista de Filosofia, T. BRAGA e J. De 
MATOS (dirs.), Vol. I, nº 1, Ano 1, Out.-Nov, 1878, Porto, 1878, p. 3. 
6  Teófilo Braga, «A Impressão Artística», O Positivismo: revista de Filosofia, T. BRAGA e J. De 
MATOS (dirs.), Vol. I, nº 1, Ano 1, Out.-Nov, 1878, Porto, 1878, p. 111. 
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sociais e revolucionários do século XIX, constituindo a esse nível 

especificamente o seu aspecto relevante; isto é, o romantismo torna-se 

aceitável apenas enquanto etapa na marcha da história da arte e da estética 

para lograr o seu estado final, o estado positivista, desprezando o autor o que 

considera serem os aspectos de excessivo individualismo e sentimentalismo 

que, em sua opinião, matricizaram excessivamente o movimento.  

Deste modo, o projecto de construção de uma estética positivista 

procura sediar-se agora sobre um conceito sócio-antropológico de “verdade” 

(sublinhado nosso), o que independentemente dos vários conteúdos que a 

palavra cristalizou – seja onto-metafísico, teológico, ou aquele concebido 

dentro da ontologia materialista na qual Teófilo gravita – sempre criou as 

maiores dificuldades a uma concepção autónoma e formalista da arte. Por 

outro lado, se a concepção estética e artística Teofilina se erige segundo um 

primado da ciência, mormente da sociologia, domínio do saber cuja 

proeminência no sistema positivista se deve à constituição do seu objecto de 

estudo, ou seja, aos fenómenos cujas relações se organizam em torno da 

«consciência social», não é menos reconhecível nessa mesma doutrinação 

uma significativa margem de autonomia atribuída aos fenómenos estéticos. 

 Contra o modelo academicista da arte, que na «Questão Coimbrã» terá 

um dos seus momentos de maior contestação, Teófilo, reagindo igualmente 

contra Feliciano de Castilho, ainda que seguindo uma linha programática 

diferente daquela que orientava Antero de Quental, argumenta que o século 

XIX representa o culminar do «sentimento puro», o único que pode «dar-nos a 

percepção imediata das formas que traduzem o belo na vida»7; isto é, esse 

                                                 
7 T. BRAGA, As Teocracias Literárias: Relance Sobre o Estado Actual da Literatura 
Portuguesa, Lisboa, 1865, p. 5.  
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«sentimento puro» seria o único elemento que segundo a orientação positivista 

impediria a supremacia de qualquer expressão artística de carácter 

individualista que não reflectisse as grandes transformações sociais e o novo 

espírito colectivo que, segundo o positivismo, subjaz à arte; ressurgem ainda 

aqui ecos ou pelo menos se denota uma certa semelhança com o conceito de 

Volksgeist (espírito do povo), que Herder, F. Schlegel e os irmãos Grimm 

haviam valorizado, enquanto força motriz dos processos sociais, culturais e 

artísticos, o que caracteriza igualmente a posição teofilina, bem como de certo 

modo a dos realistas e naturalistas; de facto, é essa realidade invisível, essa 

«grande individualidade», inconsciente e colectiva, que enforma a feição 

espiritual da pátria, o elemento que deve motivar e condicionar, em última 

análise, toda a obra de arte. Na construção da sua visão omnímoda da 

estética, o autor socorre-se, uma vez mais de forma instrumental, do mal 

amado romantismo, afirmando que este movimento, apesar de tudo, houvera 

proporcionado aos artistas a possibilidade de desenvolverem esse «ingénito 

sentimento puro», traduzindo-o artisticamente, «em vez de arrancarem 

curiosidades híbridas da sua fantasia», chegando desse modo a «descobrir 

como a eternidade se alia com as criações humanas»8. Ora, para o autor, o 

que enforma o conceito de «eternidade» é a «Tradição»9 – que o artista deve 

venerar, enquanto «critério de perfeição e disciplina da sua própria 

originalidade, e depois como o fundo geral e inexaurível de todos os temas 

                                                 
8 Ibid., p. 6. 
9 Como oportunamente alerta João David Pinto-Correia, Teófilo, na sua obra O Povo Português 
nos Seus Costumes, Crenças e Tradições (1885), distinguira claramente os conceitos de 
«tradicional» e de «popular», valorizando sobretudo o primeiro, pois que as criações que o 
povo melhor guardava e melhor traduziam o seu espírito e feição próprias eram as criações 
inspiradas pela tradição. A este propósito, cf. T. BRAGA, História da Poesia Popular 
Portuguesa (Ciclos Épicos), Edição Fac-similada, Lisboa, 1987, p. XII.  
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para a criação artística»10; a tradição, por conseguinte, seria o resultado das 

criações do génio de cada povo em conjunto, em suma, o substrato epopeico 

que desde a período gótico, pelo menos, traduzia o «Grande Ser», sendo este 

um conceito de raiz eminentemente sociológica, expurgado portanto de 

qualquer conotação metafísica ou panteísta, e destinado a assumir no 

positivismo a sua fase final; neste aspecto, Teófilo demarca-se também aqui do 

conceito de «religião da humanidade» que Comte defendera na fase final da 

sua doutrina e cujos dogmas seriam o amor como princípio, a ordem enquanto 

base, e o progresso como finalidade última, epítetos constantes na própria 

obra. Neste sentido, e uma vez mais, surgiriam os cientistas como os 

preparadores desse período adventício para a própria humanidade11.  

Esta posição, de marcado cunho historicista shellinguiano, cristaliza no 

pensamento de Teófilo, sobretudo a partir de 1870, uma abordagem 

heterónoma da arte e da estética, em que ambas as esferas ficam sujeitas a 

uma concepção sociolátrica do mundo; será dentro desta concepção que se 

gerará o conceito possível de verdade, revestindo esta um significado em 

Teófilo bastante diverso daquele que lhe houvera sido dado quer no período 

teológico quer sobretudo no período metafísico, segundo a taxinomia 

positivista.  

Em vários dos seus escritos, Teófilo procura, de facto, concretizar o 

conceito de «verdade» enquanto núcleo ontogenético da obra de arte, 

subsumindo-o, na maioria das vezes, ao conceito de «realidade». Seguindo 

uma vez mais a lei dos três estados, diz o autor que apenas no estado positivo 

                                                 
10 Teófilo Braga, «Constituição da Estética Positiva», O Positivismo: revista de Filosofia, T. 
BRAGA e J. De MATOS (dirs.), Vol. I, nº 1, Ano 1, Out.-Nov, 1878, Porto, 1878, p. 426. 
11 Comte chegara mesmo a elaborar um “calendário positivista”, em que são assinalados os 
progressos da Humanidade e em que esta constitui a divindade suprema da nova religião. 
. Cf. A. COMTE, Catecismo Positivista, F. MELRO (trad.), Mem-Martins, S/d., pp. 225-231. 
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a arte pode desvendar os subtis filamentos da “experiência”, individualmente 

considerada num primeiro momento, para, num momento póstumo, revelar a 

realidade social – a «grande individualidade» – sobre a qual, e uma vez mais, 

assentará em última instância toda a obra de arte.  

Radicada na ideia de perfectibilidade do ser humano, a partir do 

progresso técnico e da racionalidade científica, a estética positivista assume 

inevitavelmente um carácter estritamente científico, exorbitando, deste modo, 

da matriz moderna a que Kant havia vinculado a estética, colidindo, 

consequentemente, com a concepção epistemológica do filósofo da Crítica da 

Faculdade de Julgar. Mesmo que Teófilo não atribua aos fenómenos estéticos 

um carácter autónomo e subjectivista, mesmo assim se deve sublinhar o 

altíssimo valor que concedeu à estética, como esfera de afirmação e 

construção do humano; para além do seu âmbito, enquanto disciplina, 

consubstanciar o estudo das criações artísticas enquanto inelutável 

materialização, se não mesmo encarnação do desiderato espiritual da pátria – 

isto é, o conjunto das tradições do povo que ao longo do tempo plasmaram a 

sua identidade --, foi nos seus estudos de estética que Teófilo mais recorreu à 

aplicação da lei progressiva dos três estados. Tendo como ponto de partida 

para a sua doutrinação estética a esfera da sensitividade, o seu empirismo 

histórico leva-o a construir uma taxinomia em que, do estado teológico ao 

metafísico, se depara o investigador com criações artísticas que 

progressivamente se tornam cada vez mais concretas, mais reais, e sobretudo 

mais elaboradas, tendo em conta que, nos povos primitivos, a arte teria 

segundo Teófilo um valor estimavelmente menor12.  

                                                 
12 A. RIBEIRO, Os Positivistas,, Lisboa, 1951, p. 67-68. 
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No domínio da epistemologia, a doutrina positivista considerava também 

que se progride das ciências mais abstractas para as mais concretas, 

adunando-se a própria filosofia ao modelo das ciências exactas; 

consequentemente a filosofia deveria expulsar a noção de Absoluto, pois que 

este é incognoscível, já que o método experimental – verdadeiro tribunal da 

razão e garante superior do positivismo, o qual distingue o existente do não 

existente, o real do irreal –, não pode efectuar a sua demonstração científica13.  

Desta forma, o positivismo procurara constituir a grande síntese dos 

conhecimentos intelectuais da humanidade, coordenando, sob a égide da lei da 

base da generalidade decrescente, uma verdadeira classificação de todas as 

ciências; neste sentido, o reconhecimento do valor positivo das várias ciências 

depende da sua maior ou menor coadunação com a ordem metodológica 

baseada na observação, experiência, comparação e filiação14.  

No campo da criação artística, e seguindo as pisadas de Comte, através 

de uma edição resumida de Martineau, Teófilo defende que a filosofia positiva 

é a única que poderia «oferecer ao largo desenvolvimento das Belas-Artes uma 

base verdadeiramente popular e em harmonia com o espírito da civilização 

moderna»15. 

 Assim se aplicava por via da estética a própria lei dos três estados, 

auto-legitimando-se epistemologicamente, assumindo que, no decurso dos três 

ciclos, apenas no estado positivo – «período das relações concretas» –, a arte 

e a estética alcançariam as «noções racionais», ultrapassando o «período 

                                                 
13T. BRAGA, Traços Gerais de Filosofia Positiva, Comprovados pelas Modernas Descobertas 
Científicas, Lisboa, 1877, p.17.  
14 Ibid., p. 42 
15 Teófilo Braga, «Constituição da Estética Positiva», O Positivismo: Revista de Filosofia,  op. 
cit., p. 411. 
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sincrético» das sensações, que caracteriza o estado teológico, assim como o 

«período discrético» dos sentimentos que qualifica o estado metafísico16.  

Desta aplicação metódica da “Lei dos três estados” à estética, segundo 

uma doutrinação coadjuvada pelos seus estudos de etnologia e de psicologia, 

assumindo-se esta ciência enquanto «fisiologia psíquica», Teófilo retirava o seu 

grande corolário epistémico: todos os fenómenos que não caibam no âmbito de 

uma lei científica, que se furtem a uma determinação causal, caem fora do 

âmbito próprio da gnoseologia positivista17. Por fim, defende a constituição da 

Sociologia enquanto ciência que deve ocupar o lugar cimeiro que ocupara a 

filosofia, e cujo objecto e “verdade demonstrável” se deve estender 

coordenadamente ao âmbito da arte e da estética, já que é no âmbito da 

sociologia que se estudam os fenómenos mais complexos da consciência, 

esfera onde reside a mais alta manifestação do humano e que toma forma 

superior na liberdade. Encimando o edifício classificativo das ciências, a 

sociologia constitui «o resultado de um estado geral de positividade da 

inteligência humana»18 que há-de articular-se com a psicologia. Subjacentes 

aos factos sociológicos, surgem os dois elementos que os distinguem em 

natureza de todos os outros, a saber: o «carácter individual» e o «grau de 

consciência»; ambos são determinados «pelas condições impostas pela 

fatalidade do meio, isto é, fenómenos anteriores que se exercem numa 

mutualidade harmónica»19; diz o autor que para se estudarem estes fenómenos 

específicos é necessário socorrermo-nos do critério da filiação, ou conexão 

                                                 
16 Sobre a periodização dos ciclos artísticos, Cf. Teófilo Braga, «A Impressão Artística», O 
Positivismo: revista de Filosofia, op. cit., p. 112. 
17 T. BRAGA, Traços Gerais de Filosofia Positiva, Comprovados pelas Modernas Descobertas 
Científicas, op. cit., p. 20. 
18 Ibid., p. 29. 
19 Ibid., p. 129. 
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histórica; ou seja, a inscrição de todos os fenómenos numa «determinação 

consciente», termo que medeia entre a causa que gerou esses mesmos 

fenómenos e as consequências que vieram a determinar.  

Em termos metodológicos, Teófilo segue a natureza processual do 

positivismo comteano, facto que fatalmente viria a evidenciar já a sua 

insuficiência, já a sua inadequabilidade ao estudo dos fenómenos literários e 

artísticos20. Aplicando a lógica do «critério estático» e do «critério dinâmico», 

criada por Comte, Teófilo considera que, no domínio da sociedade e das suas 

criações artísticas, o elemento moral corresponde ao estudo do indivíduo, já 

que o elemento social se liga directamente ao estudo epocal da sociedade 

globalmente considerada, no âmbito da qual jamais poderá haver uma criação 

artística puramente individual. Quer a esfera moral quer a esfera social fazem 

parte do «critério dinâmico» — condição sine qua non requerida pelo sistema 

Comteano para o estudo de qualquer fenómeno; do «critério estático», fazem 

parte a raça, a tradição, a língua e a nacionalidade.  

O encarceramento dos fenómenos literários e artísticos em tal 

construção metodológica rígida, restritiva de tantos outros elementos que 

concorrem na obra de arte, levou a doutrinação estética positivista a desvirtuar-

se e a empurrar os trabalhos de Teófilo maioritariamente para os domínios da 

antropologia e da própria etnologia, assim como da filologia e da história21.  

 Deste modo, e à semelhança do caminho que o levara à construção de 

uma filosofia da História, Teófilo reclama para o estudo dos fenómenos 

sociológicos actuais (factos dinâmicos) a sua filiação na «Tradição» e na 

«História», pois que apenas através desse método o seu estudo se torna 

                                                 
20 F. de FIGUEIREDO, História da Crítica Literária em Portugal (Da Renascença à Actualidade), 
Lisboa, 21916, p. 141. 
21 Ibid., p. 142. 
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positivo, já porque científico, dado o critério historicista do positivismo, já 

porque constitui e viabiliza a materialização de um feixe de relações causais, o 

que originará a primeira de várias sínteses subsequentes; será sobre este 

encadeamento das várias sínteses que se exercem ao longo da História, e no 

qual se inscreve toda a acção do indivíduo, que deverá constituir-se, afinal, o 

objecto da «psicologia», enquanto ciência; por conseguinte, será na 

objectivação desta interconexão, que determina os fenómenos sociais, que 

cada sociedade deverá edificar as suas esferas do Agir e do Fazer.  

Deste modo, parece fazer-se mais intensa luz sobre a aprovação e 

reconhecimento teofilinos da valorização histórica da Idade Média pelos 

românticos. Para o autor de Teocracias Literárias, à luz do positivismo, as 

criações anónimas e colectivas, típicas daquele período histórico, realizam 

plenamente quer o critério sociológico da filiação, quer o carácter nacionalista 

pelo qual Teófilo tanto se bateu e ao qual indexou o seu positivismo estético, 

quer mesmo o «carácter colectivo», elemento que, para uma “Idade Positiva”, 

garante a plena realização da sociedade, pois que é o todo social e colectivo 

que constitui a base de toda a produção e pensamento humanos22. Aqui parece 

evidenciar-se o outro lado da moeda, em termos de constelação positivista das 

ciências, visto que a estética, mesmo mantendo uma certa especificidade no 

objecto, e essencialmente no método, não deixa de ter, do ponto de vista 

epistemológico, um carácter complementar em relação às outras ciências; além 

disso, deve procurar, à semelhança das próprias obras de arte, reunir a 

realidade que as outras ciências, em razão da sua própria constituição 

metodológica e analítica, necessitam decompor, desconstruir, dividir. Caberá, 

                                                 
22 T. BRAGA, Traços Gerais de Filosofia Positiva, Comprovados pelas Modernas Descobertas 
Científicas, op. cit., pp. 129-130. 
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então, à estética positiva a tarefa de construir uma visão sintética, a partir 

justamente dos elementos da experiência humana, cujas relações são 

decompostas e estudadas pelos outros ramos do saber. 

 

 

A constituição da Estética Positivista 

 

 Rejeitando qualquer conceito a priori, e recriando a própria noção da 

consciência, que exorbita os limites da tradição filosófica moderna assente no 

cogito cartesiano, reduzindo-a a um estrito mecanismo neuro-fisiológico, Teófilo 

começa por alertar para a necessidade de distinguir entre «aparência» e 

«realidade»; realidade significa para o autor, na esteira de Comte, «o facto 

irredutível da existência» ao qual se acede pela via do raciocínio23 ; porém «a 

realidade só se nos manifesta pela aparência»24, captada pelos sentidos, visto 

que não é possível conhecer a essência dos fenómenos, tarefa que está fora 

dos atributos e do alcance da razão, faculdade suprema no quadro da 

gnoseologia teofilina; assim, apenas é possível conhecer as suas relações 

fenomenológicas25, «forma e condição» dos próprios fenómenos, e único 

objecto possível constitutivo da ciência:  

 

no período positivo dá-se a justa discriminação destes dois termos [realidade e 
aparência]; a realidade é o facto irredutível da existência, e a análise parcial de cada 
aparência sob que ela se nos mostra leva-nos ao conhecimento das relações, as quais, 
pelo seu maior número e pela sua mais lógica conexão, nos aproximam quanto é 

                                                 
23 T. BRAGA, As Modernas Ideias na Literatura Portuguesa, Porto, 1892, Vol. I, p. 391. 
24 Teófilo Braga, «Constituição da Estética Positiva», O Positivismo: revista de Filosofia, op. cit., 
p. 412. 
25 Neste sentido, Cf. A. APOLINÁRIO LOURENÇO, Eça de Queirós e o Naturalismo na 
Península Ibérica, Coimbra, 2005, p. 229.  
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possível dessa realidade. Cada grupo de relações constitui um todo unitário e 
sistemático a que se chama ciência26. 
 
 

Porém, existem algumas relações que têm uma maior especificidade, 

isto é, relações que caem fora do pragmatismo e do utilitarismo que 

caracterizam maioritariamente todos os outros ramos do saber; como refere, 

estas relações como que condensam, «numa impressão de passividade 

agradável», sob o influxo sociológico, aparência e realidade, traduzindo-se esta 

por via daqueloutra; são estas relações que virão a constituir o objecto da 

estética positiva, como inequivocamente afirma o autor: «[em cada grupo de 

relações] existem algumas por tal forma vagas e peculiares ao organismo 

humano modificado pelo meio sociológico, que se distinguem pelo efeito de 

passividade agradável. Este grupo de relações, em que a aparência nos faz 

como que sentir a miragem da realidade, em que a aparência nos dá uma 

impressão total, vem a constituir o objecto da estética27». 

Ora, sem dúvida que, mesmo sob o rigorismo científico positivista, a 

estética detém um carácter superveniente e complementar face às outras 

ciências; o seu âmbito constitui reserva de um carácter de excepção, pois que, 

no limite, cabe à estética retirar das leis, já constituídas pelas outras ciências, o 

alcance e os significados que elas mesmas contêm sem que desse facto os 

outros ramos do saber, dada a sua natureza epistémica, sequer suspeitem:  

 
a estética vem complementar as outras ciências, porque descobre mais uma relação 
estranha a todas as outras; corrige a inteligência, dando-nos a compreensão sintética 
que tende a obliterar-se pelos hábitos lógicos da divisão e da análise. Historicamente 
vê-se que esta ciência foi a última a formar-se, porque só depois de um conhecimento 

                                                 
26 Teófilo Braga, «Constituição da Estética Positiva», O Positivismo: revista de Filosofia, op. cit., 
p. 412. 
27 Ibid.. 
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experimental da natureza, é que se pode estudá-la pelo seu lado contemplativo, isto é 
através das impressões28.  

 

O conceito de impressão a que Teófilo aqui se refere é o conceito de 

«impressão artística»  dedicando-lhe o artigo citado no periódico O 

Positivismo –, relevando uma vez mais o lugar central e teleológico que o 

conceito ocupa na economia do seu pensamento estético29; é também neste 

artigo que distingue epistemologicamente o positivismo, de que é herdeiro e 

fautor, do método dialéctico aplicado por Hegel na sua monumental Estética, 

onde, para o autor alemão, da aplicação dialéctica do critério de maior ou 

menor harmonia entre a forma e a ideia, resultará a classificação da arte 

simbólica, clássica e romântica. Radicada na impressão biológica (orgânica) 

enquanto estímulo de toda a sensibilidade, a impressão artística dá-se no 

processo de consciencialização da passividade agradável que a caracteriza, 

conseguindo o sujeito reproduzi-la e comunicá-la aos outros sujeitos, 

privilegiadamente através da obra de arte: «a impressão orgânica apresenta-se 

na biologia como fatal, como o estímulo de toda a sensibilidade; essa mesma 

impressão para se tornar artística precisa que o primeiro que a sente consiga o 

poder [de] fixar conscientemente a sua passividade, e ao mesmo tempo 

reproduzir voluntariamente a sua impressão, tornando-a comunicativa com a 

mesma intensidade e com um sentido livre30». 

Ora, o conceito de liberdade, central no programa crítico-transcendental 

de kant, tomará também na obra de Teófilo um valor de extrema importância, 

não se apresentando de modo radicalmente diverso daquele teorizado pelo 

filósofo alemão; para além da distinção estrutural entre o subjectivismo estético 

                                                 
28 Ibid., p. 417.  
29 Ibid., p. 420. 
30 Ibid., na mesma página. 
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kantiano e o objectivismo estético positivista, Teófilo demonstra uma vez mais 

conhecer, e a seu modo adaptar, um dos contributos maiores para a matriz 

moderna da estética, ainda que dentro do que considera ser o carácter 

imanentista que caracteriza o período metafísico.  

Socorrendo-se da obra de Max-Müller, crítico que juntou o seu protesto 

ao de Renouvier contra a epistemologia comteana, Teófilo sublinha uma vez 

mais a sua divergência em relação ao formalismo kantiano, pois que, 

abruptamente, liga agora a impressão do sujeito ao inconsciente colectivo, 

realidade que se formou socialmente e que ao longo dos séculos enformou as 

tradições de cada povo; neste sentido, afirma que a impressão artística «é tão 

mais profunda quanto se repete ou se recorda», constituindo esta característica 

da «impressão artística» a pedra de volta que fecha o seu edifício teórico, cuja 

visão historicista legitima toda a sua concepção de arte por via da Tradição31, 

subsumindo a aparente importância e a suposta autonomia que atribui à 

impressão estética do sujeito considerado individualmente. No artigo 

monográfico respeitante ao conceito de «impressão artística», esta surge 

enquanto apercepção, resultante do exercício da faculdade da imaginação, e 

dentro de um processo estético e artístico cuja base coincide positivamente 

com a do processo científico e até moral; vejamos o modo como é exposta a 

questão:  

assim como o trabalho da razão (ratio) consiste em estabelecer a continuidade das 
sensações recebidas de um modo intermitente ou descontínuo, de onde resulta o 
conhecimento, a Arte, exclusivamente sintética, tira das sensações parciais uma 
impressão total, descobre o efeito geral recompondo os elementos desconexos da 
análise científica na idealização. Se o trabalho racional se faz pelo estabelecimento de 

                                                 
31 Diz o autor: «a impressão artística é lenta e tanto mais profunda, quanto se repete ou se 
recorda. Este carácter de reminiscência da impressão artística é tão essencial, que o objecto 
que produziu a primeira impressão só por si pode avivar a lembrança, e só como símbolo 
produzir esse estado de passividade agradável. Porque os povos amam as suas tradições? 
Porque é que essas tradições seculares nos parecem sempre belas, senão pelo que elas têm 
de reminiscência, de saudade, e de autoridade de prestígio?»; Ibid., p. 420. 
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relações entre sensações diversas, a concepção artística faz-se pelo mesmo meio 
buscando relações mais particulares entre a imagem concreta que há-de equivaler à 
sensação e que há-de reproduzi-la voluntariamente na impressão. Ambos estes 
processos conduzem ao conhecimento; um é lógico, o outro estético; um é o exercício 
da inteligência, e o outro da imaginação32. 

 

Originada a partir das sensações, enquanto dados imediatos da 

percepção que nos chega naturalmente por via dos sentidos, cabe à 

«impressão artística», por meio do «esforço intelectual», trabalhar esses 

dados, dilucidando, na «aparência» que os caracteriza, a «realidade» que lhes 

subjaz, atestando aqui Teófilo a sua heterodoxia comteana, já que extrapola a 

admissibilidade, ainda que pontual, por parte de Comte, da própria finalidade 

lúdica presente no exercício da arte pela arte.  

Por outro lado, Teófilo tenta conciliar a inteligência e a imaginação, 

procurando ultrapassar qualquer antinomia entre estas faculdades, o que só 

virá a alcançar quase uma década após os artigos doutrinários dados à 

estampa em O Positivismo, onde ensaiara, aliás, uma primeira «classificação 

das leis da imaginação»33; assim, defende o autor que, se os sentidos 

constituem a fonte das «aparências», sobre as quais se funda o «primeiro 

núcleo da actividade artística», é pela inteligência, isto é, por intermédio da 

ciência e da crítica, que se adquire a plena «noção da realidade»34 inerente aos 

fenómenos artísticos; deste modo, será entre os extremos constituídos pela 

contingência da «aparência» e pela certeza positiva da «realidade» que se 

gerará a noção positivista de «verdade» artística.  

Sempre apoiado no optimismo filosófico que caracteriza o positivismo, 

Teófilo afirmará, em fase mais madura da longa e permanente reconstrução e 

aperfeiçoamento da lógica evolutiva inerente ao positivismo, que será 
                                                 
32 Teófilo Braga, «A Impressão Artística», O Positivismo: revista de Filosofia, op. cit., p. 113. 
33 Ibid., p. 114. 
34 Ibid., p. 115. 
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justamente no acordo entre a razão e a imaginação que a arte e a estética 

poderão realizar-se plenamente, acordo esse apenas possível na Idade 

Positiva. Segundo o mesmo autor, esse acordo encontra-se interditado à 

partida pois que não existe «uma necessária unidade cerebral», já que «as 

impressões subjectivas vão além da realidade objectiva»; deste modo, reitera 

que toda a marcha do espírito humano visa encontrar os meios para fundar 

essa concordância, sob a égide de uma verdadeira filosofia, prelúdio da sua 

evolução até ser finalmente substituída pela sociologia; aliás, esta substituição 

aduna-se ao princípio do comtismo que advoga como principal critério da 

eficácia do saber a sua aplicabilidade prática35. Tendo como suporte a lei 

evolutiva dos três estados, Teófilo apresenta as etapas da realização desse 

acordo, ainda sob a coordenação transitória de uma síntese filosófica, sob cuja 

direcção toda a arte e toda a poesia realizarão o seu objectivo e destino social:  

 

O longo trabalho das ciências experimentais, na sua parte negativa, resume-se na 
emancipação crescente da imaginação, e subordinação incondicional à observação; e 
na sua parte positiva, em preparar séries de induções susceptíveis de revelarem factos 
implícitos em deduções, sobre as quais começa a conceber-se uma síntese geral, 
então verdadeiramente digna do nome de Filosofia. [...] Sob a presidência da Filosofia, 
a poesia torna-se uma verdadeira síntese subjectiva, tendente a estabelecer o acordo 
das emoções individuais, e servindo de expressão ao sentimento implícito da 
solidariedade humana realiza superiormente o destino social levando à multidão a 
unidade afectiva36. 

 

Socorrendo-se dos estudos de Humboldt, como já fizera de O Génio das 

Religiões, de E. Quinet, aquele que virá a ser o primeiro Presidente da 

almejada e “messiânica” primeira República, propugna que, para o campo 

poético, a concordância entre a razão e a imaginação há-de estabelecer-se 

                                                 
35 L. KOLAKOWSKI, La Philosophie Positiviste (Science et Philosophie), C. BRENDEL (trad.), 
Paris, 1976, p. 65. 
36 Teófilo Braga, «A Epopeia da Humanidade», Revista de Portugal, E. De QUEIROZ (dir.), Vol. 
I, nº 2, Porto, Agosto de 1889, p. 190. 
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«numa relação íntima entre a contemplação poética e a contemplação 

filosófica»37; Por outro lado, a imaginação aparece, “contraditoriamente” 

(sublinhado nosso), como fonte da criação artística, mas em estrita obediência 

à actividade científica; contra toda a concepção artístico-poética de carácter 

mitológico e alegórico, afirma o autor que «em vez da imaginação do fictício, 

como as personificações mitológicas e as entidades morais alegóricas, a 

imaginação precisa ser dirigida para a idealização da realidade, mas de uma 

realidade contemplada na sua plena actividade científica»38. 

Em suma, as relações da arte com a ciência parecem pressupor ora a 

autonomia dos dois campos ora uma relação de complementaridade, surgindo 

aqui, nesta que parece ser a base constitutiva da estética positivista de Teófilo, 

uma das suas maiores fragilidades39. De facto, podemos constatar que, 

inversamente ao juízo estético kantiano, que resulta de uma harmonia de 

faculdades e que contém em si o seu próprio fundamento de determinação40, 

Teófilo submete então e cada vez mais ao jugo científico já a arte e os seus 

princípios, já a estética, já mesmo a moral:  

 

pelos nossos sentidos recebemos a aparência; pelo nosso raciocínio percebemos a 
realidade; a relação entre estes dois extremos do conhecimento é a verdade. Pelo 
trabalho reflectido sobre as visualidades da aparência chegamos a corrigir a 
observação e a descobrirmos que a realidade só se nos mostra por meio de um esforço 
intelectual. [...] A aparência pertence à fatalidade da sensação, a realidade pertence à 
fatalidade da existência. É preciso submeter estes dois termos à liberdade; pelo 
trabalho submetemos a realidade ao seu tipo racional; falta pois introduzir na sensação 
orgânica um carácter livre, e só o poderemos fazer quando a reproduzirmos 

                                                 
37Ibid., p. 197. (Reproduzido em T. BRAGA, As Modernas Ideias na Literatura Portuguesa, Vol. 
II, op. cit., p. 16.) 
38 Ibid., p. 199. 
39 João Valverde, «Teófilo Braga e o seu Pensamento Estético», Arteoria (Revista do mestrado 
em Teorias da Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa), J. FERNANDES 
PEREIRA (DIR.), Nº 4, Lisboa, 2003, p. 66. 
40 Cf. I. KANT, Crítica da Faculdade do Juízo, A. MARQUES e V. RODHEN (introd., trad. e 
notas), Lisboa, 1998, p. 60 e ss. 
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voluntariamente e a comunicarmos calculadamente tornando a passividade uma 
receptividade activa. Tal é o fim da arte41. 
 

A partir da doutrinação positivista, e a par do carácter complementar da 

estética face às outras ciências, que Teófilo já reiterara na «Constituição da 

Estética Positiva», é re-invocado o carácter complementar da arte, cuja 

finalidade definira, subsumindo os dois universos, como frequentemente 

acontece na obra teofilina, procurando recorrentemente iluminar as zonas 

sombrias na sua definição de impressão artística:  

 

«depois de chegarmos à disciplina científica do século XIX, ainda pertence à Arte um 
complemento necessário na obra do desenvolvimento humano. O carácter da ideia 
artística deduz-se daqui: quando na nossa receptividade a aparência e a realidade se 
confundirem, não há liberdade na sensação, não há o gozo consciente: «isto 
caracteriza a natureza da Impressão artística, a qual só pode existir em um estado de 
desenvolvimento crítico da humanidade. Aquele que impressiona por meio de objectos 
ou imagens tiradas de uma crença dominante, não faz a obra de arte; aquele que toma 
como uma realidade imediata o efeito de uma situação ideal também não percebe, nem 
goza a concepção do artista. Em ambos os casos a Arte depende de uma educação 
científica42». 

 

Porém, eis que a contradição, ou pelo menos a referida margem de 

autonomia da estética, parece surgir insinuada no positivismo teofilino, ainda 

que pareça involuntária; Teófilo já admitira a “especificidade” (sublinhado 

nosso) do conhecimento estético; Teófilo já sublinhara a sujeição dos 

fenómenos artísticos a uma esfera para além da necessidade; mas Teófilo 

também alertara já para a necessidade da sua subjugação à esfera rigorosa da 

ciência positiva; contudo, ouçamos, nas suas próprias palavras, uma asserção 

que parece contraditoriamente aproximá-lo novamente de uma matriz idealista 

da estética, reforçada por uma certa carga metafísica presente nos argumentos 

que utiliza: «A impressão artística é mais do que uma passividade agradável, é 

                                                 
41 Teófilo Braga, «A Impressão Artística», O Positivismo: revista de Filosofia, op. cit., p. 115. 
42 Ibid., p. 116. 
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uma receptividade sensorial que nos leva a achar novas relações com a 

natureza cósmica ou moral, e essas relações não são apreciáveis por meio dos 

processos científicos43». 

Porém, constatemos uma vez mais a ecléctica teorização e a difícil 

sustentação do universo artístico e estético no âmbito do positivismo teofilino, 

ressurgindo problemática da “verdade em arte” sempre tão cara aos filósofos e 

aos próprios sociólogos:  

 

é preciso que a impressão seja discriminada da realidade, e que mutuamente se 
expliquem, para poder dar-se criação artística. O Belo, nas épocas filosóficas, é uma 
impressão consciente, que pode ser livremente produzida, e que serve para descobrir o 
sentido da realidade e interpretá-lo. É isto o que significa o problema da verdade da 
Arte. A impressão directa da realidade é sempre particular e pessoal, e passa mais ou 
menos desapercebida segundo o maior ou menor interesse que ela desperta; no belo, 
essa impressão torna-se desinteressada, e além disso, pelo facto de ser interpretativa, 
é sempre geral no seu efeito. Quando se recebe a impressão e simultaneamente o 
conhecimento do que há nela de voluntário e livre, dá-se a sensação artística44.   

 

Enquanto sinal do eclectismo do pensamento de Teófilo, resultante do 

caldeamento de vários contributos presentes na sua doutrinação, eis que no 

período imediatamente seguinte ao do texto que citamos, advém 

voluntariamente a constrição positivista:  

 

e como o artista na sua mais alta inspiração nada mais pode do que achar as relações 
mais íntimas das coisas, concluímos que só poderá existir Arte, na acepção filosófica 
da palavra, somente nas épocas em que o homem houver explorado em volta de si 
todas as relações imediatas que lhe vão alargando a esfera de todos os seus 
conhecimentos, isto é, a Arte só poderá aparecer em épocas históricas, como produto 
de uma actividade que procura tornar-se consciente, e por isso sendo até certo ponto 
um poderoso estímulo científico45. 
 

Expresso uma vez mais de forma inequívoca já o critério historicista já o 

princípio da constituição positivista das ciências, vejamos agora a articulação 

                                                 
43 Ibid., p. 111. 
44 Ibid., p. 117.  
45 Ibid., p. 111-112. 
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entre arte e estética no estado positivista, sublimando Teófilo, a um tempo, no 

excerto que se segue, as duas condições sine qua non que Littré atribuía à 

filosofia positiva: a observação e determinação dos fenómenos de cada ciência 

e o seu agrupamento hierárquico, segundo o modelo comteano das seis 

ciências fundamentais (matemática, astronomia, física, química, biologia e 

sociologia)46; por outro lado, reclama o autor português a necessidade urgente 

da educação estética enquanto exigência decorrente das mudanças sociais e 

sobretudo políticas que se operavam em Portugal na parte final do 

constitucionalismo monárquico, fazendo residir aí o próprio objecto da Estética, 

enquanto ciência:  

 

a Arte estabelecendo a educação estética como uma necessidade da nova crise dos 
espíritos, restabelece essa distância harmónica entre a aparência e a realidade, corrige 
pela contemplação os hábitos de análise fragmentária, e sem nos iludir, como nas 
criações do período teológico ou metafísico, faz-nos sentir toda a verdade da aparência 
como aparência, isto é, como o efeito complexo e consciente da realidade. Esta é que 
Arte positiva, e o estudo desta ordem de fenómenos é que forma a Estética47. 

  

Deste modo, torna-se tarefa difícil averiguar até que ponto Teófilo tinha 

consciência de que o seu projecto para a estética positivista continha, mais que 

resíduos, marcas que lhe ficaram da sua inicial adesão ao idealismo alemão; 

não devemos esquecer que houvera definido o «belo» de várias formas, já 

como a «verdade da aparência» já, seguindo Diderot, enquanto a verdadeira 

essência das criações estéticas, única via para o filósofo «penetrar o sentido da 

história»48; contraditoriamente, se o autor procurou criar um modelo filosófico 

                                                 
46 Para uma visão de conjunto sobre as relações do positivismo com a ciência, Cf. Ivan Lins, 
«Auguste Comte e a Ciência», Revista Filosófica, Publicação quadrimestral de estudos 
filosóficos e histórico-científicos, J. DE CARVALHO (dir.), Ano 7º, nº 20, (número comemorativo 
do centenário da morte de Auguste Comte), Coimbra, Agosto de 1957, pp. 180-227. 
47 Teófilo Braga, «Constituição da Estética Positiva», O Positivismo: revista de Filosofia, op. cit., 
p. 413. 
48 Ibid., p. 419. 
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ecléctico, ainda que inovador, segundo a marcha das ideias na época, ao 

caldear a herança metafísica com os novos horizontes que operavam uma 

verdadeira redução de todo o conhecimento à sociologia, ultrapassando 

inclusive o próprio comtismo, a empresa apresenta-se ainda assim um pouco 

aquém do suposto objectivo.  

É um facto que o autor não admite para o domínio da estética a sua 

progressiva e autónoma constituição, enquanto campo aberto para toda a 

possibilidade de manifestação artística, tornando possível uma nova liberdade 

criadora centrada essencialmente no sujeito, e não tanto no objecto 

canonicamente concebido; porém, em vários passos da sua teorização, os 

domínios da sensação e da impressão artísticas parecem surgir carregados de 

uma inusitada carga filosófica kantiana, levando-nos de imediato a invocar a 

«Analítica do Belo» constante da Crítica da Faculdade de Julgar, ainda que não 

haja, nem possa haver, rigorosa coincidência com os pressupostos do juízo de 

gosto do filósofo de königsberg.  

Ao mesmo tempo, a criação artística parece perder uma das suas mais 

preciosas características, a liberdade, pois que se enreda numa «verdade e 

realidade social» teorizadas pelo comtismo, e às quais está «positivamente» 

presa, segundo Teófilo. Além disso, exime a sua análise à tradição 

propriamente dita dos valores artísticos, reduzindo a criação artística à sua 

expressão técnica, e a própria experiência estética a um conjunto de efeitos 

que a ciência detecta e explica:  

 
a arte filia-se em toda a hierarquia das ciências positivas; a relação de quantidade da 
Aritmética, toma um carácter novo na relação do ritmo da Música; a altura dos sons 
correspondendo ao maior número de vibrações, na Acústica, torna-se a relação vital da 
paixão na arte. A lei física das cores pela decomposição do espectro solar, sob uma 
nova relação, dá os efeitos da Pintura; as leis geométricas sob outra relação dão à 
simetria essa expressão imponente da Arquitectura, que se serve da distribuição das 
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forças da Mecânica para daí tirar as condições da sua estabilidade. O elemento 
fundamental de toda a elaboração artística é essa impressionabilidade nervosa e 
receptiva que constitui um dos principais problemas da Biologia; o carácter de 
generalidade das obras de arte provém do objecto delas, que é a vida nas suas 
colecções originada pelo meio sociológico49. 

 

Por outro lado, reforça a influência do meio social, destacando os ciclos 

da Arte inseridos em períodos sociológicos de maior emancipação de vastas 

camadas sociais, segundo um critério de autonomia racial e nacionalista; neste 

sentido, sobrevaloriza Teófilo ad limine a supremacia dos valores políticos que 

moldaram determinadas épocas da História da humanidade, parecendo que, de 

facto, quer a sua obra quer o positivismo que defendeu, surgiram 

essencialmente como resposta à «questão social» do século XIX; a «questão 

social» parece ter suscitado de forma determinante as concepções estéticas 

que vão do realismo ao naturalismo, do neo-romantismo da Renascença 

Portuguesa até às soluções criacionistas e neo-tomistas aplicadas à arte e à 

estética.  

Seja como for, é ao positivismo, segundo Teófilo, que cabe a tarefa de 

sistematizar toda a criação artística, determinando mesmo um «fim altruísta» 

para a própria arte, congraçado na «solidariedade entre o homem e o 

universo», corroborando os princípios da língua, da raça e da nacionalidade 

que enformam toda a sua doutrinação estética: «No período positivo é que Arte 

se torna plenamente altruísta; assim como o indivíduo e a nação têm a sua 

língua, assim essa entidade real que se nos manifesta idealmente – a 

Humanidade – tem uma linguagem complexa, universal, inteligível para todos, 

                                                 
49 Ibid. 
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que exprime as aspirações do tempo, os esforços para a civilização, enfim a 

solidariedade entre o homem e o universo: tal é o fim actual da arte50». 

O facto de Teófilo ter preferido a epopeia sobre todos os outros géneros 

literários cauciona este facto, defendendo que à arte pessoal sucederia a arte 

social, sendo em sua opinião justamente a epopeia o género que poderia 

constituir a base de renovação da arte moderna, encontrando-se com o 

objectivo final da epopeia – a compreensão da História, a partir de um modelo 

evolutivo. Assim, para o autor de Visão dos Tempos, a História assenta em três 

ciclos que dão corpo à própria evolução da humanidade: o Ciclo da Fatalidade, 

no qual o Homem vence «os instintos e as instituições estáticas da sociedade»; 

o Ciclo da Luta, em que se alcançam «os progressos sucessivos na ordem 

jurídica, moral, artística, filosófica, económica, industrial e científica»; 

finalmente o Ciclo da Liberdade, em que «o sentimento e a razão, acordando 

no mesmo fim científico, tendem pela disciplina positiva a reunir o maior 

número de relações para a verdade, eliminado da consciência e da constituição 

social as noções absolutas ou subjectivas da mentalidade teológica e 

metafísica»51. Consuma-se assim a união entre a arte e a ciência, entre o 

individual e o social, entre a estética e a sociologia, entre a obra e a sociedade. 

Além do mais, seria na epopeia que se daria a síntese perfeita e final entre a 

arte, a filosofia, a ciência e a história, pedras basilares da sua construção 

positivista, fechando-se, assim, o arco do pensamento teofilino que, à 

semelhança de Auguste Comte, se convertera essencialmente numa 

historiosofia:  

                                                 
50 Ibid., p. 420 
51 T. BRAGA, Miragens Seculares (Prolóquio), apud T. BASTOS, Teófilo Braga e A Sua Obra: 
Estudo Complementar das Modernas Ideias na Literatura Portuguesa, op. cit., p. 45-46. 
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«diante da filosofia positiva, é a Humanidade esse Ser moral, que se vai definindo na 
consciência individual, à medida que o concurso das grandes individualidades, emancipando-
se dos impulsos egoístas, elas vivem e pensam cada vez mais para os outros. Eis a tese 
fundamental da História, o argumento definitivo da Epopeia; a Ciência e a Arte acordam sobre 
o mesmo facto, podendo em rigor considerar-se a Epopeia da Humanidade como a expressão 
contemplativa da Filosofia da História52». 

                                                 
52  Teófilo Braga, «A Epopeia da Humanidade», Revista de Portugal, op. cit., p. 206. 
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