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Capítulo Quarto – O NEO-RACIONALISMO 

 

António Sérgio: A Estética nos Limites da Razão.  

A Economia do Pensar Sergino e o Primado da Inteligibilidade 

 

Apesar das dificuldades e fragilidades que a sua filosofia pode 

apresentar por vezes, António Sérgio mostrou, no enorme esforço que 

empreendeu para tornar clara toda a sua “acção pensante” (sublinhado nosso), 

uma capacidade ímpar de voltar sempre aos mesmos temas, procurando 

dissipar ambiguidades, desfazer equívocos, dialogar, enfim, com os defensores 

de sistemas ora diferentes ora mesmo opostos ao seu.  

Ficaram célebres as inúmeras polémicas com literatos e filósofos, dos 

mais diversos quadrantes ideológicos, com relevo para a que estabeleceu com 

os presencistas. Ainda assim, o autor fora limando os pressupostos do seu 

pensamento, as coordenadas do intelectualismo gnoseológico que constituirá, 

alfim, a espinha dorsal de toda a sua doutrina, não sem ceder por variadas 

vezes a uma revisão que amiúde radicaliza a análise a que submete o papel do 

objecto e do sentimento na experiência e conhecimento humanos.  

Deste ponto de vista, e mesmo se o autor insiste que, ao longo do 

tempo, o seu pensamento permanecera rigorosamente dentro dos mesmos 

limites, o facto é que o mesmo denota um aperfeiçoamento, um aclaramento de 

posição, que inegavelmente parece consubstanciar um quadro evolutivo.  

Para a constituição do racionalismo crítico sergino, o Cogito constitui-se, 

de facto, como a pedra basilar de todo o seu sistema; alias, a redução do real a 

um feixe de relações que ocorrem no nosso espírito, isto é, a construção do 
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objecto pelo sujeito1 parece constituir a premissa de toda a sua gnoseologia, 

tributo inegável à filosofia cartesiana:  

 

suponho que o acto de primacial importância, para nos orientarmos definitivamente no 
que diz respeito ao nosso problema, é o de chegarmos a ver com clareza íntegra, e de 
assentarmos na alma de maneira sólida […] a noção básica de que a realidade – para 
nós – é o nosso espírito; que o que chamamos sociedade vem a ser um sistema de 
relações sociais, existentes como ideias no nosso espírito; e que os únicos valores, 
portanto, os únicos fins, os únicos bens, -- são os bens do espírito: isto é, os bons 
estados de consciência, as boas atitudes espirituais. Há que reduzir estes problemas 
humanos a problemas de dialéctica do espiritual, considerado este como realidade 
única2». 
 
 

E logo a seguir surge soberana a confirmação do primado do espiritual, 

isto é, do espírito enquanto consciência humana, a “realidade única” 

(sublinhado nosso) que viabiliza e constrói a inteligibilidade do mundo, pois que 

é na consciência que se gera o pensamento, a imaginação e o próprio 

sentimento, postulado que enforma o próprio espiritualismo sergino:  

 

todos sabemos como Descartes – com o seu ´Cogito` -- estabeleceu de forma decisiva 
e funda o carácter de imediata realidade (e de única imediata realidade) que cumpre 
atribuir ao nosso pensar: estamos muito longe, porém, de nos orientarmos na vida 
prática à luz de uma ideia tão evidente; à luz dessa imediata afirmação soberana do 
pensamento pelo pensamento. […] A ideia do primado do espiritual pode ter a 
aparência de uma ideia fácil: bem difícil, no entanto, é não nos enganarmos na vida 
prática sobre o que seja de facto o espiritual, e tomarmos da ideia consciência tão firme 
que nos não esqueçamos de a utilizar3 (sublinhados do autor). 

 

 

Além do mais, o possível rastreio do percurso das ideias estéticas em 

Sérgio, construído aqui pela negativa, ressalta desde logo na negação do valor 

constitutivo e autónomo da sensação face à consciência. No domínio do 

sensível, Sérgio distingue impressão e percepção: a primeira constitui um dado 

                                                             
1 B. RUSSEL, Os Problemas da Filosofia, A. SÉRGIO (trad. e prefácio), Arménio Amado, 
Editor, Coimbra, 21959, p. 16-17. 
2 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, C.B. CHAVES, V. M. GODINHO, R. 
GRÁCIO E J. SERRÃO (Edição Crítica); I. SÁ DA COSTA E A. ABELAIRA (Org.),Lisboa, 
21980, pp. 27-28. 
3  Ibid., p. 28 
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vaguíssimo, desprovido de apercepção e de juízo, o elemento primário do 

«sensório»; já a percepção, enquanto construção da actividade do pensar, e 

dada essa sua natureza, inclui-se já, para o autor, numa teoria física 

interpretativa. Estes elementos são apenas «sinais» que não comportam a 

possibilidade de constituírem juízos autónomos e que, enquanto tal, e dentro 

da «Actividade-fisis do sujeito, cumpre interpretar segundo Formas4». No 

fundo, é a consciência intelectiva que constrói a consciência sensível, sendo 

que a «percepção é inicialmente uma criação do intelecto5». Neste âmbito, e ao 

invés do legado kantiano exposto na terceira das Críticas, onde surge 

explanada a natureza e o alcance da faculdade do juízo, enquanto faculdade 

mediadora, o autor das Cartas do Terceiro Homem não deixa de se acomodar 

perfeitamente no quadro do formalismo kantiano:  

 

ora, o intelecto, ao que suponho, tem uma função constitutiva [sublinhados do autor], 
da experiência, criadora dela, e não existe experiência alguma anterior ao 
funcionamento do intelecto. […] A percepção pressupõe uma construção mental, 
contém em si já uma teoria física, ao passo que a mais complicada das teorias físicas 
vem desembocar numa percepção mais elaborada, mais rica, mais coerente que a 
percepção anterior. A mais simples das experiências nunca é para o intelecto uma 
matéria-prima: é já um produto manufacturado por ele. Ao que conjecturo, não existe 
de facto experiência alguma anterior à intervenção do nosso intelecto, do seu ajuizar. A 
simples sensação não é ainda experiência. Não admito objecto absoluto algum; todo o 
pretenso ´dado` é já relativo à inteligência, à criação intelectual, à razão; o objecto é 
sempre relativo ao acto intelectual que o produziu6» 
 

 

Porém, no sentido de corroboração do idealismo transcendental sergino, 

o autor português radicaliza mesmo o formalismo inerente ao programa crítico-

transcendental kantiano, afirmando o autor dos Ensaios que: «pôr uma Estética 

                                                             
4 3º Caderno de Filosofia das Ciências: As Cartas de Problemática de António Sérgio, O. 
POMBO, M. BEIRÃO DOS REIS, J. L. CORDOVIL (Introd. e estudos), CFCUL, FCUL, Lisboa, 
2006, p. 114. 
5 A. SÉRGIO, Notas Sobre Antero, Cartas de Problemática e Outros Textos Filosóficos, A. P. 
MESQUITA (pref.), Lisboa, 2001, p. 272. 
6 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo VII, C.B. CHAVES, V. M. GODINHO, R. 
GRÁCIO E J. SERRÃO (Edição Crítica); I. SÁ DA COSTA E A. ABELAIRA (Org.), Lisboa, 1974, 
p. 187. 
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antes da Analítica é fazer começar o pensamento na intuição sensível, em algo 

que está fora do pensamento, e desvalorizar o acto criador que é o juízo; fixar 

as categorias é limitar o poder criador do intelecto7». Este mesmo 

agenciamento acerca do estatuto do objecto na gnoseologia intelectiva de 

Sérgio confirma-se quando o autor distingue o estatuto da razão e fixa os 

limites da experiência: «a razão é o sistema de princípios a priori, graças aos 

quais pode haver para nós objectos de experiência. A experiência é um produto 

da razão, e não algo que a defronta, independente dela. Opor a experiência à 

razão é como opor a obra de arte ao artista que a criou8». 

A partir do idealismo epistemológico de Sérgio, e desta tentativa de 

fundamentação de uma universalidade por via do primado racionalista, uma 

primeira conclusão parece surgir: a posição anti-empirista sergina não favorece 

a possibilidade de podermos incluir a dimensão estética do seu pensamento na 

matriz moderna da estética, bem como no campo de experienciação sensível 

da obra de arte. 

 Todavia, o primado do seu racionalismo crítico parece incluir desde logo 

uma outra dimensão estética, pois que, dentro do seu modelo idealista, 

                                                             
7Ibid., p.190. A propósito da palestra que Sérgio dera sobre cartesianismo ideal e cartesianismo 
real, aplica essa distinção ao pensamento do filósofo de Konigsberg, caracterizando o kantismo 
real e o kantismo ideal; o trecho completo que melhor e maior compreensão oferece é o 
seguinte: «Essa concepção que apliquei ao Descartes, poderia outrossim aplicar-se ao Kant, 
ao Platão, ao Cristo. Há da mesma forma um kantismo ideal e um kantismo real, como um 
platonismo ideal e um platonismo real, como um cristianismo ideal e um cristianismo real. O 
kantismo real é aquele que começa por uma Estética transcendental, anterior à Analítica; 
aquele que pretende completar a análise reflexiva, que desemboca na unidade da apercepção 
transcendental, por uma síntese progressiva que leva à teologia tradicional; aquele que admite 
a existência de uma coisa em si e de um código definitivo de categorias. O kantismo ideal seria 
o que começasse pela Analítica; o que rejeitasse a coisa em si; o que se não esquecesse de 
que a todo o poder constituinte compete a faculdade de modificar as constituições que decreta, 
sem se escravizar a nenhuma delas – e que, portanto, esse poder constituinte que é a razão 
não tinha que tomar como definitivas as categorias ditadas pela lógica de Aristóteles, pela 
geometria de Euclides ou pela física newtoniana. Pôr uma Estética antes da Analítica é fazer 
começar o pensamento na intuição sensível, em algo que está fora do pensamento, e 
desvalorizar o acto criador que é o juízo; fixar as categorias é limitar o poder criador do 
intelecto.» Ibid., p. 189-190. 
8  Ibid., p. 189. 
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construído a partir da revolução corpernicana que Immanuel Kant reivindica no 

prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, Sérgio defende que «todo 

o pensamento científico é pensamento-criação», e não somente pensamento-

síntese; a inteligência cria a experiência, pelo conhecimento e no 

conhecimento9».  

Como é sabido, na estética transcendental kantiana, a sensibilidade, 

fonte da intuição, concorre, enquanto faculdade, com o entendimento, sendo 

que este, sim, é que fornece o conceito; assim, a «Lógica transcendental» 

poscede a «Estética», pois é dentro daquela que surge a possibilidade do 

conhecimento a priori bem como as condições da sua validade, mais 

concretamente na sua primeira divisão, ou seja, na «Analítica transcendental», 

onde, como o próprio Kant afirma logo na Exposição, se vai operar a 

«decomposição, ainda pouco tentada, da própria faculdade do entendimento, 

para examinar a possibilidade dos conceitos a priori, procurando-os somente 

no entendimento, como seu lugar de origem, e analisando em geral o uso puro 

do entendimento; esta é propriamente a tarefa de uma filosofia 

transcendental»10. Será dentro deste esquema de uma inteligibilidade que 

diríamos quase pura para Sérgio que este autor constrói a sua doutrinação 

estética e literária, destacando-se o estatuto da própria «Crítica» enquanto obra 

de arte, pois que ela é não só «complemento da criação» como «prepara e 

completa a actividade estética11», além de contribuir decisivamente para a 

renovação da «matéria artística». 

                                                             
9 Ibid., p. 187. 
10 I. KANT, Crítica da Razão Pura, M P. SANTOS e A.F. MORUJÃO (trad.), A. F. MORUJÃO 
(introd. e notas), Lisboa, 41997, p. 99.  
11 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, Op. cit., p. 11 
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 Na delineação de uma estética da inteligibilidade presente na obra 

sergina, o primado da geometria e da matemática12, enquanto modelos maiores 

dos construtos intelectivos do ser humano, surgem no pensamento de Sérgio 

como resultado maior da actividade do tribunal da Razão, ao qual toda a 

instrução pública se deve submeter, como fica bem patente na sua cruzada 

pedagógica13.  

Não obstante o modelo maior do pensamento científico, 

consubstanciado na geometria e na matemática, a filosofia platónica e 

cartesiana constituem o legado mais importante para o pensamento de Sérgio, 

facto que o levara a evidenciar uma inequívoca posição anti-aristotélica e anti-

bergsónica. Manifestando a sua fidelidade ao discípulo de Sócrates, o 

entendimento sergino da filosofia de Platão parece ter ficado a dever-se à 

interpretação logicista que Natorp fez das relações entre o mundo sensível e o 

mundo inteligível, no quadro da ontognoseologia platónica14.  

A propósito da diferença entre «Crítica estética» e «Crítica ideológica», 

António Sérgio confessa no célebre Prefácio da Segunda Edição do Volume I 

dos Ensaios: «Se há criatura que aprecie os valores literários, sou eu; se há 

quem leve para a própria ciência e para a filosofia uma certa mentalidade 

estética, sou eu»15. Além da confissão, importa averiguar da natureza 

específica dessa «mentalidade estética», afinal, da dimensão estética 

intelectiva presente no pensamento e na filosofia de António Sérgio, já que, de 

                                                             
12 Ibid., pp. 47 ss.. 
13 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo I, C.B. CHAVES, V. M. GODINHO, R. 
GRÁCIO E J. SERRÃO (Edição Crítica); I. SÁ DA COSTA E A. ABELAIRA (Org.), Lisboa, 1980, 
p. 164. 
14 M. F. PATRÍCIO, «A Lógica de António Sérgio», Revista Portuguesa de Filosofia, (Filosofia 
Portuguesa Contemporânea), L. CRAVEIRO (dir.), Tomo XLIV, Fasc. 3-4, Jul-Dez., Braga, 
1987, p. 266. 
15 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo I, Op. cit., p. 12. 
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facto, a Crítica assume para o autor o verdadeiro estatuto artístico enquanto 

«enredo de ideias» provocadas pela obra de arte. 

Muito cedo, Sérgio sentira a necessidade de explicitar a sua filiação 

filosófica, demarcando-se claramente seja do empirismo de tradição anglo-

saxónica seja do positivismo, como confessa numa das suas Cartas de 

Problemática (carta nº 4); isto é, demarcar-se concretamente de um certo 

positivismo de pendor mais ou menos literário, à maneira de Taine e sobretudo 

de Comte, que fazia aplicar os critérios de “raça” e de “meio” a todos os 

fenómenos históricos, artísticos e literários, tal como fizeram em Portugal 

positivistas como Teófilo, mas também, a seu modo, O. Martins16 ou mesmo 

Basílio Teles. Em simultâneo, demarca-se também de posições filosóficas que 

o autor dos Ensaios considera mais ou menos ligeiras, assim como de alguma 

crítica literária sua contemporânea.  

Em escrito discreto17 saído na Seara Nova, e durante o período em que 

fora director da publicação, Sérgio evidencia as «fontes intelectuais» onde 

bebera, ou, como refere, as suas «afinidades electivas», a saber: Platão, 

Espinosa e Kant, sob um fundo inegavelmente cartesiano.  

A este propósito dirá que «todos os modernos racionalistas» – no qual o 

próprio Sérgio inegavelmente se insere – «são um pouco discípulos de 

Descartes», ainda que matricialmente se assuma, ao nível da primeira 

influência, um natural adversário da «lógica predicativa de Aristóteles»18. No 

célebre artigo em que submete a análise a evolução do ideário de Antero de 
                                                             
16Em relação ao “critério racial”, bem como às afinidades que Sérgio encontra entre o seu 
pensamento e o dos dois autores citados, Cf. A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo IV, 
C.B. CHAVES, V. M. GODINHO, R. GRÁCIO E J. SERRÃO (Edição Crítica); I. SÁ DA COSTA 
E A. ABELAIRA (Org.), Lisboa, 21981, p. 209 ss.. 
17 João Príncipe dá notícia de ma de uma autobiografia inédita de A. Sérgio. Cf. J. PRÍNCIPE, 
Razão e Ciência em António Sérgio, Lisboa, 2004. 
18 A. SÉRGIO, «Genealogia Intelectual», Seara Nova: Revista de Doutrina e Crítica, A. 
SÉRGIO (dir.), Ano XVIII, Nº 580, Setembro, Lisboa, 1938, p. 375. 
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Quental, Sérgio, procedendo a uma divisão da mesma segundo as categorias 

«apolínea» e «nocturna ou romântica» reage, desde logo, contra Aristóteles, 

invocando a gnoseologia do estagirita para, em confronto com a de seu mestre 

Platão, valorizar e perfilhar o imanentismo presente na concepção deste último 

filósofo:  

 

os conhecimentos, segundo Aristóteles, participam da nobreza e da perfeição dos 
objectos, – daqueles mesmos objectos a que eles se referem; de maneira que os 
conhecimentos das coisas de lá, – dos objectos que estão altos pela situação no 
espaço – é alto e perfeito; e baixo e imperfeito, pelo contrário, o conhecimento das 
coisas que estão para cá. Para o Platão, muito ao invés, a altura e perfeição de 
qualquer ciência não têm nada que ver com o respectivo objecto, nem com a situação 
deste no mundo sensível, assim se me afigura. O conhecimento é perfeito, segundo a 
«República», quando atinge relações de inteligibilidade pura, assim como sucede na 
matemática, – quer o seu objecto esteja situado no céu, quer esteja na terra. Por aí, 
tende a doutrina ao imanentismo19. 
 

 

 Nos reparos que Sérgio faz à análise histórica do Imanentismo exposta 

por Antero em carta a Oliveira Martins, surge confirmado o imanentismo 

metafísico por via do pensamento, em antinomia uma vez mais com o filósofo 

do Liceu; aliás, a propósito da dificuldade que Antero atribui na missiva à 

superação da transcendência pela imanência, no quadro da história da filosofia, 

concedendo à «análise lógica» a única via pela qual se haveria de detectar e 

superar o que considera ser a «contradição do ponto de vista transcendente e 

abrir caminho à imanência»; ou seja, segundo o autor das Tendências Gerais 

da Filosofia na Segunda Metade do Século XIX, fora «necessário um segundo 

período de Transcendência, um período de análise lógica (uma qualquer 

escolástica) que, pela discussão do ponto de vista transcendente, mostrasse o 

vazio e imóvel dessa metafísica (foi o que fez Occam) e tornasse possível uma 

nova compreensão das três ideias: a essência, a lei, o movimento (foi o que 

                                                             
19 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo IV, Op. cit., pp. 156-157. 
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fizeram Copérnico, Galileu e Leibniz)»20; contra Antero, Sérgio argumenta 

agora que assim não houvera sido pois que «vem de mais longe o pendor para 

a imanência»; «[…] bastava a meditação sobre o saber matemático, no grau de 

perfeição a que o levaram os Gregos, para permitir que o Imanentismo 

alvorecesse na Grécia». E acrescenta, «e assim sucedeu, ao que nos parece, 

em determinados aspectos da doutrina de Platão, – «logo ofuscados todavia 

pelo vezo sensista do filosofar do Aristóteles21». 

 O vector anti-sensista de Sérgio confirma-se uma vez mais quando 

atribui a supremacia às filosofias do «cá», isto é, às filosofias da Imanência, 

contra as filosofias do «lá» -- as filosofias da transcendência, sobrelevando o 

«juízo» como mediador principal de toda a possibilidade constitutiva do 

conhecimento, reafirmando, em simultâneo, a des-subjectivação na qual radica 

o seu idealismo racionalista; assim, na desvalorização que empreende do Eu 

empírico face ao Eu ideal, Sérgio procura relevar o que há de universal no 

humano, isto é, a Razão e o Pensamento puros, em oposição ao carácter 

irrepetível e único de cada ser humano individualizado:  

 

Consoante a tendência do filosofar para cá, o saber é essencialmente a tradução do 
sensível pela pura espiritualidade das relações mentais; a relação domina e produz os 
termos; o juízo é a mola fundamental do espírito (lógica de um descartes ou de um 
Platão); consoante a maneira do filosofar para lá, o saber é essencialmente uma 
classificação das coisas, o encaixamento dos conceitos que são menos extensos para 
dentro do âmbito dos que o são mais, -- conceitos aparentados à imagem sensível, 
dominados pelo jogo das relações no espaço (lógica de Aristóteles, e silogismo). 
Segundo o processo de filosofar para cá, a alma não se distingue da actividade mental, 
progride com o conhecimento e por ele se transforma; a obra mais funda da 
inteligência, consistindo num trabalho sobe o próprio espírito, num processo constante 
de desubjectivação das vivências, é ao mesmo tempo um progredir moral22. 
 
 

                                                             
20 Ibid., p. 155. 
21 Ibid., p. 155-156. 
22 Ibid., p. 154. 
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No âmbito da arquitectura gnoseológica de Sérgio, facilmente se 

depreende que a constituição da esfera moral há-de radicar também neste 

postulado, em perfeita consonância, portanto, com a moral formalista kantiana. 

: 

 

O Legado Estético.  

A Crítica Biográfica e «Ideológica» e a Crítica Literária e Artística  

 

No prefácio à I edição do volume IV dos Ensaios, Sérgio aproveita a 

oportunidade para dilucidar alguns aspectos que se haviam tornado 

controversos acerca dos seus escritos, sobretudo a «Conquista de Ceuta» e a 

«Poesia Lírica de Camões», assim como do método a eles subjacente. 

Afirma o autor que para o conhecimento dos factos históricos, se socorre 

frequentemente de abordagens de índole sociológica e económica, sendo que 

a sua gnoseologia assenta no princípio de que «compreender é relacionar, 

construir uma forma»; definida assim a sua metodologia pela inter-relacionação 

da ideia de coisa com as ideias de outras coisas com as quais determinado 

fenómeno tem afinidades, por oposição à definição escolástica em que a 

verdade surgia de uma adequação da ideia e da coisa, isto é, a adequação da 

inteligência e do ser (adaequatio rei et intellectus), Sérgio negava, contra o 

realismo, o valor e o alcance ontológico da verdade. Além disso, para sublinhar 

o carácter idealista da sua doutrina socorria-se de parte das definições e 

proposições constantes na parte II da Ética de Espinosa23, utilizando para o 

efeito a tradução de Joaquim Ferreira Gomes. De tal modo, surgia o conceito 

                                                             
23 B. DE ESPINOSA, Ética Demonstrada à maneira dos geómetras, parte II (Da Natureza e da 
Origem da Alma) e Parte III (Da Origem e da Natureza das Afecções), J. F. GOMES (trad.), 
Coimbra, 1962 (reedição), pp. 7-8. 
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de ideia considerada em si mesma, desligada do objecto, com todos «os 

distintivos intrínsecos de uma ideia verdadeira» como asseverava Espinosa na 

definição desse conceito, distinguindo ainda que qualquer concordância de 

uma ideia e de um objecto se incluiria numa concordância extrínseca. Este 

preâmbulo servia para rebater o método tomado por José Maria Rodrigues e 

Afonso Lopes Vieira na organização e interpretação da lírica de Camões, à 

qual Sérgio se opunha, por considerar que os autores houveram privilegiado o 

método biográfico em detrimento do método estético e filosófico requerido por 

Sérgio para a análise de qualquer obra literária e artística: «é o valor artístico 

uma virtude intrínseca, independente das circunstâncias em que nasceu a obra 

e por isso apreciável de maneira completa por quem saiba lê-la com critério 

estético (ou filosófico) e não biográfico»24.  

Porém, a reivindicação que Sérgio fazia para que a crítica estética e 

filosófica substituísse a crítica biográfica na análise das obras, assentava, ao 

contrário de se poderia supor, não nas qualidades sensíveis dos objectos, mas 

apenas nos juízos que as relações de pura inteligibilidade determinam: «o 

verdadeiro crítico é um criador – criador de ideias e de doutrinas críticas; e não 

se topa em arte um criador completo que não seja também excelente crítico25».  

A partir da sua filiação filosófica em Platão e Descartes, assim o 

confirma Sérgio, quando peremptoriamente afirma que «no sensorial não existe 

verdade alguma, só são verdadeiros os juízos que nada têm de sensorial»26. 

Contrariando a crítica biográfica enquanto crítica literária e artística, 

Sérgio sublinha que, ao contrário dos elementos sensoriais que os 

prefaciadores fizeram sobressair como leitmotiv da sua análise da lírica 

                                                             
24 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo IV, op., cit., p. 9. 
25 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, Op. cit., p. 10. 
26 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo IV, op., cit., p. 16. 
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camoneana, dever-se-ia privilegiar o bosquejo das «reacções intelectuais» em 

face dos dramas e dos sentimentos que o poeta vivenciou. No esforço de 

legitimação da defesa de uma interpretação da lírica camoneana segundo uma 

índole ideativa e maioritariamente inteligível, o autor dos Ensaios sublinha o 

próprio carácter estético neoplatónico e agostiniano presentes na obra de 

Camões. Para Sérgio é o sistema de ideias de carácter inequivocamente 

platónico o que dá corpo à lírica do poeta quinhentista, chegando mesmo a 

defender que o objecto amado nas várias composições poéticas do autor dos 

Lusíadas, patente no soneto 4127, «é uma ideia, e que se encontra em o nosso 

espírito. Como ideia no meu próprio intelecto, a Semidea é um acidente da 

minha alma: e o Amor, uma aspiração do meu próprio espírito, essencialmente 

anterior ao objecto amado, e independente dele28». Sérgio propugna mesmo 

que «para Camões, a verdadeira Beatriz nunca é corpórea: está no 

pensamento como ideia, com o voo do pensamento para o Ser Divino29»; a 

propósito de uma ode (ode IX) radicaliza Sérgio a defesa do neoplatonismo 

camoneano: «na ode nona – toda ela neoplatónica diz Camões do sensível ser 

ele um texto onde nos cumpre ler mais do que se vê escrito, e que nas 

imagens das belezas terrenas sabe ele contemplar a outra Imagem – Deus –

que só vêem dessa maneira os que levam vantagem sobre os demais 

humanos; na ausência, a forma sensível desaparece, e logo ressalta por isso 

mesmo a expressão inteligível correspondente30». Confirmando o fundo 

neoplatónico que Sérgio reiteradamente reivindica na Lírica do poeta 
                                                             
27 A numeração dos poemas corresponde à Edição Crítica da Lírica Camoneana, organizada e 
prefaciada por José Maria Rodrigues e Afonso Lopes Vieira, e editada pela Imprensa da 
Universidade de Coimbra, em 1932. 
28 «Mas esta linda e pura Semideia,/ que como o acidente em seu sujeito,/ assim como a alma 
minha se conforma, / está no pensamento como ideia:/ e o vivo e puro amor de que sou feito/ 
como a matéria simples busca a forma/. Ibid., p 27. 
29 Ibid., na mesma página. 
30 Ibid., p 24. 
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quinhentista surgem inúmeras e conclusivas passagens ao longo de todo o 

ensaio, a partir da leitura das várias composições poéticas: «no escurecimento 

dos sentidos é que a ideia de Deus, que está na beleza, se revela com 

claridade ao nosso espírito31», ou estoutra, que evidencia a posição estética 

“inversa” de Sérgio (sublinhado nosso): […] pois que a vida do espírito reside 

na morte dos sentidos, e a pena destes é a glória daquele», apoiando agora a 

sua análise na leitura de três versos de uma sextina (sextina I) de Camões, 

bem como em vários outros sonetos32. 

Será esta a tónica que marcará todo o ensaio, transparecendo, por 

vezes, que o neoplatonismo camaneano serve como uma espécie de 

”confirmação” da própria pertinência e actualidade da filosofia platónica que 

Sérgio propugna. Independentemente das inúmeras passagens invocadas, as 

célebres redondilhas de «Babel e Sião» surgem em sublimação da «realidade 

metafísica» bem como do fundo platónico, mais concretamente, do idealismo 

metafísico, subjacente a toda a Lírica camoneana segundo Sérgio:  

 

 […] Que os olhos, e a luz que ateia 
 o fogo que cá sujeita,  

  não do sol, nem da candeia, 
  é sombra daquela Ideia 
  que em Deus está mais perfeita; 
  e os que cá me cativaram 
  são poderosos afeitos 
  que os corações têm sujeitos: 
  sofistas, que me ensinaram 
  mais caminhos por direitos…33 
  
                                                             
31 Ibid., pp. 25-26. 
32 «Morrendo estou na vida, e em morte vivo;/vejo sem olhos, e sem língua falo:/ e juntamente 
passo glória e pena,/. [sextina I]. «Bebendo este suave e doce engano,/ a troco dos sentidos 
me perdia,/ vi que Amor me esculpia/ dentro na alma a figura ilustre e bela,/ a gravidade, o 
siso,/ a mansidão, a graça, o doce riso./ E porque não cabia dentro nela/ de bens tamanho 
tanto,/ sai por a boca convertido em canto/. 
Canção, se te não crerem/ daquele claro gesto quando dizes,/ por o que se lhe esconde;/ ´os 
sentidos humanos` (lhe responde)/ ´não podem dos divinos ser juízes/ senão em 
pensamento:/que a falta supra a fé do entendimento` [sublinhados de A. Sérgio]. Cf. Op. cit., p. 
26 
33 Ibid., p 30. 
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 Contra a análise dos prefaciadores da Lírica camoneana, e à 

semelhança do que fará na exegese da obra de Antero, seja a poética seja a 

de índole ensaística e filosófica, parece ficar claro que o pensamento de Sérgio 

surge reforçado a seus próprios olhos pelo fundo idealista que as obra destes 

autores manifestam. Ainda em relação a Camões, a valorização da «ideia» por 

oposição à «sensação» é por demais evidente; fazendo residir a verdade sobre 

o primeiro fundamento: «verdadeiro, para Camões, é o contrário de sensorial; o 

sensorial é para ele o ilusório. O sentido das ideias é que constitui no nosso 

poeta o verdadeiro sentido das realidades»34 (sublinhados do autor).  

Por oposição à «beleza particular» valoriza a «Beleza Geral» que, 

segundo o autor da Cartas de Problemática, se encontra em toda a obra lírica 

de Camões, reafirmando mesmo que o próprio sentimento do amor em 

Camões se identifica consigo mesmo, isto é, é um amor sem objecto, um 

«amor congeminativo», estabelecendo Sérgio um parentesco que se apresenta 

abusivo entre precisamente amor e pensamento, surgindo este último como a 

única actividade válida da superior faculdade intelectiva do ser humano.  

Para Sérgio, e contra a exegese que reputa de realista, antimetafísica e 

concreta de Rodrigues e Lopes Vieira, a lírica de Camões parece funcionar, 

uma vez mais, e independentemente da hermenêutica rente ao textos poéticos, 

como dispositivo que confirma o seu próprio idealismo racionalista e 

transcendental. Neste sentido, atentemos, na conclusão do artigo que não 

oferece dúvidas, quanto a uma “aparente coincidência” (sublinhado nosso) 

entre o fundo idealista metafísico (platónico) e, simultaneamente, racionalista, 

com o qual Sérgio profundamente se identifica – legitimado agora pela 

                                                             
34 Ibid., pp. 34-35. 
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invocação da genial epopeia de Camões Os Lusíadas35 –; ao mesmo tempo, 

evidencia a sua oposição ao sensismo de origem anglo-saxónica, que por via 

de Hume influenciará e caldeará o programa crítico-transcendental kantiano, 

programa esse que o próprio Sérgio radicalizou:  

 

A Camões, com efeito, se lhe mostrava a experiência do navegar pelo mundo o valor 
da observação da natureza, ela revela-lhe do mesmo passo – pelo êxito prático da 
navegação ´astronómica` [sublinhado do autor] – o da interpretação matemática das 
aparências, à maneira pitagórica e platónica. Vemos o poeta igualmente afastado do 
verbalismo escolástico e do puro empirismo, ou do sensismo filosófico. Pensa, sem 
dúvida alguma, que o recurso à experiência é necessário: mas faz-nos notar, ao 
mesmo tempo, que a simples comprovação das aparências, sem os construtos 
inteligíveis do ´puro engenho`, só nos dá fantasmas ´mal entendidos`. Também ele aí 
ele é um platónico, e do platonismo mais bem interpretado, para o qual o saber é ´mal 
entendido` (e não constitui ciência) quando não esteja acompanhado de explicação 
racional36 (sublinhados do autor). 
 

 

 O eco destas posições, assumidas pelo autor acerca da lírica 

camoneana, seja no domínio dos doutrinas do vate acerca do Amor seja no 

domínio da doutrina idealista que lhe atribui, enquanto arquitectónica de todo o 

pensamento expresso na sua obra poética, obrigara Sérgio a vir a terreno 

responder a Hernâni Cidade, em novo ensaio, intitulado agora «Sobre a Lírica 

de Camões». Aqui reitera o autor os fundamentos do ensaio anterior, 

confirmando a profunda filiação platónica das doutrinas de Camões, e faz um 

pouco mais de luz sobre a sua posição no domínio da estética, ainda que 

indirectamente, ou seja, através da afirmação do primado intelectivo, ou seja, 

da proeminência da inteligência sobre a sensibilidade. Por outro lado, e 

coerentemente, atribui aos dados sensíveis da experiência apenas um «sinal 

da realidade», o valor de uma simples «Aparência», que necessita da 

                                                             
35 «Os casos vi que os rudos marinheiros, / que têm por mestra a longa experiência,/ contam 
por certos sempre e verdadeiros,/ julgando as coisas só pela aparência:/ e os que têm juízos 
mais inteiros,/ que só por puro engenho e por ciência/ vêem do mundo os segredos 
escondidos,/ julgam por falsos, ou mal entendidos». (Os Lusíadas, V, 17) 
36 Ibid., pp. 65-66. 
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intervenção da inteligência para se converter em verdadeiro conhecimento, e 

assumir, desse modo, o estatuto de “verdadeira realidade” (sublinhado nosso). 

Sobre as relações dessas duas faculdades (sensibilidade e juízo), afirma 

categoricamente Sérgio: «a sensibilidade entrega-se ao espectáculo; mas o 

juízo liberta-nos da sua ilusão. O juízo não destrói a sensibilidade, mas não 

deixa por isso de julgá-la, negando-lhe por aí um determinado valor37» 

(sublinhados do autor). Em conformidade com esta aportação central no 

pensamento do autor, sobreleva o valor da ciência, como verdadeira e única 

garantia da construção da realidade, sendo que, metodologicamente, se 

constitui ela o resultado dos construtos mentais ideados e controlados pelo 

rigor das ciências exactas:  

 

o que o vulgo chama Realidade (e que a linguagem trata como realidade) é que o 
filósofo e o cientista consideram como Aparência, -- isto é, como um simples sinal da 
Realidade. […] A Realidade filosófica ou científica é uma construção da inteligência 
humana a partir das aparências da sensibilidade, que o Senso Comum considera reais. 
É de todo impossível percepcionar um cubo: vemos um conjunto de três losangos; e, 
no entanto, afirmamos todos que os ditos losangos, que se vêem, são unicamente uma 
aparência, e que a realidade é um cubo que se não vê, -- quer dizer, que é inacessível 
aos nossos sentidos38» (sublinhados do autor). 

  

 

Concebidos os valores artísticos no amplo quadro do intelectualismo, ao 

invés dos valores sensíveis inerentes aos objectos artísticos professados pela 

estética moderna, Sérgio preocupa-se essencialmente com a incidência social 

das obras dos autores maiores da literatura portuguesa, delas procurando 

extrair o que apelida de «literatura de ideias». Subalternizando os valores 

estéticos e artísticos, aos quais não deixa, no entanto, de reconhecer uma 

relativa importância. 
                                                             
37 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo V, C.B. CHAVES, V. M. GODINHO, R. 
GRÁCIO E J. SERRÃO (Edição Crítica); I. SÁ DA COSTA E A. ABELAIRA (Org.), Lisboa, 
21981, p. 214. 
38 Ibid., p. 215. 
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 Uma vez mais e a propósito de um prefácio de Agostinho de Campos, o 

autor dos Ensaios releva, contra a primazia do valor estético da obra do autor 

de S. Cristóvão defendida pelo prefaciador, o aspecto da crítica social presente 

na obra de Eça. Aliás, na sequência da polémica, Sérgio começa por distinguir 

os romancistas em três categorias, a saber: os que assumem apenas a 

«posição de narradores» (Walter Scott, Defoe, ou Dumas); os de «análise 

psicológica» (Benjamin Constant) e os de «crítica de social» (Zola ou 

Galdós39). Filiando Sérgio a obra de Eça de Queiroz nesta última linhagem de 

romancistas, cuja crítica social considera «não só muito legítima, mas até 

conveniente», Sérgio uma vez mais parece ver nessa acção crítica de Eça uma 

identificação com a sua própria acção paidêutica na sua sociedade portuguesa.  

Porém, Sérgio aproveita o ensejo para expor a sua posição sobre as 

relações da arte e da moral, distinção constante na grande maioria das obras 

dos mais significativos doutrinadores portugueses. A propósito da longa galeria 

de personagens que encarnam os vícios da sociedade à época: o celibato dos 

padres e o jornalismo de província em O Crime do Padre Amaro, a natureza e 

os efeitos da devoção presentes em A Relíquia, as relações entre a política e a 

sociedade, bem como a influência da primeira sobre os caracteres em A Ilustre 

Casa de Ramires, a devassidão e o incesto em Os Maias, a oposição 

cidade/campo em A Cidade e a Serras, Sérgio não reputa de «imoral» uma 

cena sempre que corresponda à descrição de uma «cena social típica, 

significativa, profundamente reveladora do modo de ser de uma sociedade, ou 

                                                             
39 A. SÉRGIO, «Um problema literário-social: Eça de Queiroz e a Sociedade Portuguesa (A 
propósito de um prefácio de Agostinho de Campos), Seara Nova: Revista de Doutrina e Crítica, 
A. SÉRGIO, C. REIS, F. DE VASCONCELOS, J. CORTESÃO, R. PROENÇA (corpo directivo), 
Nº 26, Agosto-Setembro, Lisboa, 1923, p. 40. 
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de um carácter40»; porém, se não houver essa correspondência, inflecte o autor 

dos Ensaios para uma posição em que rejeita essa imoralidade, «não em nome 

da moralidade (ou só em nome da moralidade) – afirma – mas no da arte. A 

cena imoral, quando artisticamente inútil, é uma simples brejeirice, que o autor 

lá pôs por motivos estranhos aquilo que o deve preocupar41». Evidencia-se a 

posição de Sérgio, em que, mais do que os valores estéticos de uma obra, em 

que figure a crítica social, se torna imperioso analisar e discutir a própria 

«justeza e profundidade» dessa mesma crítica social, com grave prejuízo para 

a própria obra de arte, se assim não se proceder: «não a discutir [a crítica 

social] pela substância, pelo pensamento, pela profundidade da visão das 

coisas, parece-nos a nós uma maneira, não de elevar, mas de amesquinhar 

uma obra de arte»42. Sobressaindo uma vez mais o fundo idealista que Sérgio 

reivindica para a obra de arte, interessa-lhe, nas relações da arte com a moral, 

confrontar proeminentemente as ideias subjacentes à crítica social contidas na 

obra que, no caso de Eça, são por demais evidentes; aliás, para legitimar o seu 

ponto de vista crítico, Sérgio socorre-se mesmo da confissão presente no 

prefácio aos Azulejos da autoria do Conde de Arnoso, onde Eça se confessa 

um naturalista, assim como de uma carta a Ramalho Ortigão, em que afirma 

explicitamente que embora domine o processo romanesco lhe faltam por vezes 

as «teses», elemento tão discutido no século XIX, no âmbito da estética 

naturalista e positivista.  

Porém, Sérgio parece ter esquecido nessa crítica que, a par da «tese», 

da descrição e ou interpretação dos caracteres que compõem a sociedade no 

romance naturalista, Eça criticara, no célebre texto intitulado Positivismo e 

                                                             
40 Ibid., p. 41. 
41 Ibid.. 
42 Ibid.. 
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Idealismo, a dureza a que foi submetida a imaginação pelo positivismo – «essa 

tão inseparável e legítima companheira do homem» –, positivismo esse que 

procurara expulsá-la mesmo da obra de arte, em nome da soberana razão 

científica43.  

Ora, exarada a posição de Sérgio no que respeita às relações da arte 

com a moral, o autor não deixara de cedo afirmar os elementos constitutivos da 

obra de arte clássica – que defende – e, alfim, a sua posição estética anti-

romântica e consequentemente anti-subjectiva:  

 

diremos, enfim, que é obra clássica a que vem penetrada de construtivismo44; onde a 
corporização do sentimento artístico se faz sobre o esqueleto de universalidade que 
inteligência descobre no objecto, e não sobre o capricho fantasmagórico dos devaneios 
´subjectivistas`; onde as descrições do mundo físico são expressões estéticas do 
pensamento humano; onde as diferentes partes se encadeiam segundo uma hierarquia 
de ideias sólidas, fiscalizadas uma a uma pela razão prática e pela experiência, de 
maneira que a importância relativa das coisas fique correspondendo na imagem 
artística à que elas apresentam na vida real45 (sublinhados do autor). 

  

 

 

A Afirmação de uma Estética Clássica 

 

Nesta inequívoca posição anti-romântica, anti-subjectivista, anti-

bersognista e anti-criacionista, anti-integralista, e anti-realista, no limite, Sérgio 

reclama-se do que apelida um classicismo humanista e universalista, diverso 

do que normalmente se entende pelo vocábulo, longe, portanto, de qualquer 

renascimento da cultura greco-latina e de qualquer referência à Poética que a 

                                                             
43 Cf. E. DE QUEIROZ, Literatura e Arte, B. BERRINI (apres., organização geral e 
comentários), Lisboa, 2000, p. 107. 
44 Na primeira edição dos Ensaios o autor utilizara a expressão «racionalismo», que substituíra 
por «construtivismo» na segunda edição, sem qualquer relação, no entanto, com o movimento 
artístico russo dos inícios do século XX. 
45 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo I, Op. cit., p. 73. 
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inculturação e incorporação da mimese aristotélica gerou nas artes no 

ocidente:  

 

classicismo, aqui, não deve entender-se por estudar latim, ou imitar os Gregos e a 
Romanos; não é ser conservador nem reaccionário: é ver que se o sentimento e a 
inspiração são os primeiros factores de toda a arte, somente a Razão lhe dá a 
estrutura, a solidez, a força; que só ela, na nossa alma, define o progresso e o 
humanismo, a justiça e a civilização. O classicismo, para nós, é a humanista 
reivindicação dos direitos preeminentes, não do indivíduo mas da pessoa (no 
significado que entre os filósofos se costuma dar a esta palavra [no de homem capaz 
de se levar ao espírito, ao ponto de vista do universal], do império do espírito sobre o 
fisiológico, da lei da coerência contra o cego instinto, -- distinguindo-se essencialmente 
do romantismo em possuir o clássico um critério seu (o racional) que demarca as 
formas estritamente humanas entre as manifestações variadíssimas da vida psíquica 
de cada um de nós46. 

 

 

A «Razão», enquanto «capacidade equilibradora» da criação artística, 

distingue obra de arte romântica da obra de arte clássica, nesse reenvio entre 

«Fúria inicial», ou instinto inicial, espontâneo e impulsivo, e o «fortíssimo 

instinto de composição e de harmonia», verdadeiro e determinante elemento da 

criação da obra de arte47.  

Em novo ensaio dedicado à obra de Eça, e reafirmando a primado de 

uma estética da inteligibilidade, Sérgio distingue o que considera ser 

imaginação – (invenção figuradora) ou «faculdade de criar e combinar imagens, 

coisa do domínio do sensível» – de fantasia ou inventiva relacionadora; isto é, 

o «poder de criação de relações entendíveis, de verdadeiras ideias ou Formas 

platónicas»48; defende ainda Sérgio que a obra do romancista é fértil na 

primeira e muito deficitária na segunda, reafirmando a própria concepção de 

Eça acerca do domínio do processo romanesco mas a falta de teses de 

carácter social e psicológico. Neste sentido, Sérgio volta a não reconhecer 
                                                             
46 Ibid., p. 71-72. 
47 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, Op. cit., p. 21 
48 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo VI, C.B. CHAVES, V. M. GODINHO, R. 
GRÁCIO E J. SERRÃO (Edição Crítica); I. SÁ DA COSTA E A. ABELAIRA (Org.), Lisboa, 
31980, p. 55. 
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autonomia aos valores estéticos, situados maioritariamente na esfera do 

sensível, pois enquanto e apenas na sua profunda relação com o todo social de 

que dimanam, segundo o seu modelo paidêutico racionalista, é que os valores 

estéticos devem ser considerados. 

Confirmado o intelectualismo sergino no campo da arte, que prescreve 

que seja a razão a disciplinar «o sentimento e a inspiração», o seu classicismo 

aparentemente sui generis parece entroncar, não sem alguma contradição, no 

classicismo do século XVII, quando de algum modo este se desenlaçava da 

frescura com que irrompera, e se constitui lentamente em Escola, 

academizando-se progressivamente.  

De facto, Sérgio afirma que o seu classicismo não deve confundir-se 

com academismo49, mas é também um facto que é no classicismo normalizado 

do seiscentista que vamos encontrar não apenas uma valorização da natureza, 

não enquanto physis, mas, tal como na obra sergina, uma visão da natureza 

que a identifica prevalentemente com o mundo psicológico e social; por outro 

lado, é no classicismo do século XVII, não obstante a re-valorização que faz de 

Aristóteles e de Horácio – aos quais Sérgio se opõe, sobretudo ao realismo 

metafísico do Estagirita –, que a faculdade da razão será valorizada de tal 

forma que será ela que ditará o que da natureza deverá constituir objecto do 

qual o artista se deve apropriar para realizar a sua obra de arte.  

Neste sentido, assiste-se a uma aliança entre a razão e a natureza nos 

moldes enunciados – que Sérgio parece apreciar e defender inequivocamente 

– reivindicando uma universalidade e uma intemporalidade para a arte, 

decorrente dessa harmonia entre a razão, a natureza e a beleza, factores 

                                                             
49 Cf. A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo I, Op. cit.,, p. 72. 
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constitutivos da obra, que a razão deve ordenar previamente50. Reforça o autor 

que «na obra de classicismo (seja feita por Gregos, Latinos ou Italianos, 

Germanos, Franceses, Ingleses ou Espanhóis) na obra civilizada, em suma, 

em que há elaboração e honradez, vemos os pormenores e os ornamentos 

subordinados a um plano geral, as palavras à ideia e as imagens ao inteligível, 

o sentimento e a fantasia à fiscalização do senso crítico51.» 

E assim parece ser, analisada em profundidade a sua obra ensaística, 

mesmo quando o autor afirma que se deve avaliar a arte enquanto arte quando 

se faz crítica de literatura; porém, a arte surge aos olhos do autor como um 

elemento entre muitos outros que perde autonomia perante uma arquitectura 

racional, isto é as ideias e os temas que presidem ou devem presidir a toda a 

obra de arte.  

Na Crítica sua contemporânea, o que Sérgio aponta aos críticos é a 

utilização de toda a sorte de critérios morais, políticos, eruditos, etnográficos, e 

não o «critério artístico», que resulta de uma transformação de uma desordem 

irracional em harmonia superior coordenada pela razão. Sérgio não nega a 

existência de «virtudes estéticas da obra de arte», contidas na pintura, por 

exemplo, através de elementos formais e plásticos como a luz, a linha, a cor, 

etc.; porém, todos esses elementos são ordenados pela faculdade superior da 

razão, que ajuizará das «virtudes estéticas da obra de arte52», (sublinhado do 

autor), o que, à partida, deixará de fora todos os irracionalismos vitalistas que 

determinaram sobremaneira a arte do século XX, sobretudo a partir do inicial 

legado de Nietzsche e de Freud. 

                                                             
50 Neste sentido também, Cf. M. V. LEAL DE MATOS, «Da Mimese», Brotéria: Cultura e 
Informação, M. ANTUNES (dir.), Vol. 105, N. 2-3, Agost-Set. 1977, p. 128-129. 
51 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo I, Op. cit., p. 72. 
52 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo V, Op. cit., p. 204. 
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Face aos equívocos que a sua interpretação da obra de arte suscitou no 

meio toda intelectual português, Sérgio apresenta uma vez mais a sua 

concepção sobre a origem da obra de arte, a partir da dicotomia arte romântica/ 

arte clássica, espinha dorsal, como já vimos, de a sua doutrinação no domínio 

estético. Neste âmbito, a obra de arte situa-se entre uma emoção, que preside 

à sua génese, e todo um processo de «ordenação» e estruturação da mesma 

por intermédio de uma «força ordenadora» a que chama de «Razão», 

concepção, no entanto, oposta à força dionisíaca e apolínea que Nietzsche 

professou e teve eco em Portugal na obra de Mário Saa e, em menor escala, 

nas de Pessoa e Almada Negreiros:  

 

a origem da obra de arte prende-se sempre a uma certa «Fúria» [sublinhado do autor] 
-- a um desequilíbrio, um delírio, um conflito interior, uma contradição, uma doença, 
uma ´loucura`, uma embriaguez romântica, uma angústia, etc., etc.; simplesmente, ao 
passo que o verdadeiro louco não pode superar a sua loucura, -- é artista o que supera 
a ´loucura` pela própria criação da obra de arte, que lhe serve de instrumento de 
ordenação interior: e é a esta força de ordenação interna que eu dou o nome de 
Razão53. 

 

 

O mesmo processo de génese e realização da obra artística estende-se 

à própria experiência estética do sujeito, sendo que Sérgio recusa nessa 

mesma experiência o que apelida de «emoções vulgares» (alegria, tristeza, 

entusiasmo, amor, cólera, entre outras), validando apenas o que concebe 

propriamente como «emoção estética», ou seja, «a actividade psíquica 

puramente artística54», em que a superior faculdade da razão deve comandar 

todo o processo da concepção, realização e “leitura” da obra de arte; trata-se, 

afinal, para Sérgio de uma actividade de superioridade mental em que todos os 

outros aspectos ou são subalternos e não devem ter, sequer, expressão 

                                                             
53 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, Op. Cit, p.20. 
54 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo VII, op. cit., p. 115.  
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artística, sendo que esta se opera e se frui no domínio daquilo que o autor 

chama de «o eu transcendente da pessoa estética55», inserido na concepção 

sergina de eu Absoluto. 

Não esquecendo que o idealismo racionalista de Sérgio privilegia ao 

modo platónico a dialéctica, e nesse sentido, a literatura, e essencialmente 

uma «literatura de ideias» face às artes visuais, seja ela a pintura ou a 

escultura, o autor da Interpretação da História de Portugal no âmbito da sua 

oposição ao romantismo, não deixa de apresentar o próprio realismo 

oitocentista da Geração de 70, ou mesmo contra o saudosismo da Renascença 

Portuguesa, que à semelhança do Grupo dos Vencidos da Vida, considerava 

ser ainda uma manifestação estética eivada ainda de profundo romantismo; 

oiçamos as palavras do autor:  

 

o romantismo […] preparou um retrocesso incontestável no caminho da cultura 
autêntica e até na escala do viver orgânico: uma queda do inteligível para o sensível, 
da sintaxe para a palavra, e do cérebro para a víscera; a dispersão no pormenor e no 
material pelo material; o abuso da lantejoula e a preocupação do facto físico, com 
grave prejuízo da ideia e da verdadeira composição, do conchavarem-se as partes num 
todo e numa visão harmónica da realidade. Por isso o realista foi também um 
romântico, e por isso o clássico foi o verdadeiro realista56 
 

 

Concedendo uma importância marginal ao romantismo no sentido de ter 

contribuído para o «alargamento» das literaturas, o que Sérgio critica no 

movimento é essencialmente o factor sentimental, a realização da obra de arte 

a partir de um mundo emocional interior que, esse sim, constitui para muitos 

artistas românticos a verdadeira realidade; criticando Brunetière, autor dos 

Caracteres, cuja longa tradição remonta pelo menos a Teofrasto, quando 

aquele autor identifica individualismo e romantismo, Sérgio admite que também 

                                                             
55 Ibid., p. 121. 
56 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo I, op. cit., p. 72. 



 176

no classicismo o individualismo existe, só que, por oposição ao individualismo 

«infantil e egocêntrico» romântico, o individualismo clássico procura a unidade, 

a objectividade e a universalidade em qualquer obra que seja criação do 

espírito. Sérgio chega mesmo a enunciar uma «fórmula matemática» para 

equacionar a problemática Romantismo – Classicismo: diz o autor que se 

somarmos ao «Romântico» um «fortíssimo instinto ordenador», atingiremos o 

«Clássico»; de outro modo, somada a «claridade máxima» à «embriaguez», 

atingiremos o «Classicismo57».  

 

 

A Confirmação do Princípio da Inteligibilidade 

 

No limite, e independentemente do impulso inicial, da pulsão eventual, 

Sérgio concebe sem margem para dúvida, e, criação artística e todo o universo 

estético segundo a primazia do princípio de inteligibilidade e de racionalidade; 

ele própria, não deixa de incansavelmente o afirmar: «no ponto de partida da 

actividade estética admitimos a máxima desordem, a mais tenebrosa 

irracionalidade; concebemos, porém, que a criação de uma obra de arte 

consiste em transformar essa desordem numa ordem humana superior. Ora, 

ordenar é exercer a Razão, fazer que a ideia do todo orgânico anteceda as 

partes e as domine. A obra resulta, por assim dizer, de uma contra-ofensiva da 

Razão a uma ofensiva do Irracional58». 

Esta irredutibilidade doutrinal, constante no racionalismo estético de 

matriz classicizante ao modo sergino, persistiu na sociedade portuguesa. 

                                                             
57 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, op. cit., p. 21. 
58 Ibid., p. 22. 
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Vários movimentos, do neo-realismo, ao realismo integral cristão ou mesmo do 

próprio modernismo, mais ou menos desfasados em tempo dos seus 

congéneres europeus, acabaram, ainda assim, por manifestar, a partir dos 

seus postulados estéticos, um certo enclausuramento ou pelo menos uma 

posição menos dialogante com outras manifestações artísticas e outras 

práticas que concomitantemente surgiam no panorama cultural português. No 

caso de Sérgio, e dada a sua posição antibergsoniana, coerente com o seu 

racionalismo intelectualista, muita da que foi a prática artística modernista cai 

fora sequer das preocupações críticas e doutrinárias de autor. Assim, a 

alternativa ao racionalismo que o próprio Modernismo gerou, ou seja, o 

intuicionismo como auxiliar ou complementar da razão, o onirismo e a 

assumpção do subconsciente como motor artístico, como no caso dos 

surrealistas, o próprio absurdo elevado à categoria artística, desde o Cabaret 

Voltaire e eclosão do movimento Dada, em 1916, até às performances e à 

literatura de Joyce, de Musil, de Faulkner ou de Beckett. Neste sentido, o 

irracionalismo e o vitalismo que viriam a dar corpo a um outro vector da 

modernidade, acabam por ficar aparentemente fora do âmbito da doutrinação 

estética de Sérgio. 

De facto, o pendor clássico do autor levara-o mesmo a conceber a 

subjectividade, isto é, a autonomia do indivíduo enquanto sujeito pensante, a 

partir de um modelo mimético, em que o sujeito estabelece uma relação entre a 

sua capacidade de racionalização e a idealidade em que está fundada; por 

outro lado, a afirmação de Sérgio de que as coisas e as pessoas residem no 

Pensamento como ideias pressupõe que lidar com o sensível é ascender 
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obrigatoriamente ao inteligível, «[traduzindo] o confuso do sentir espontâneo 

pela plena claridade das relações mentais59».  

 Por outro lado, este postulado pressupõe também uma relação objectiva 

com o mundo – a passagem do sensível ao inteligível –; por outro, cria o lugar 

da contemplação, pois que a subjugação do modelo visual ao modelo ideal, a 

subjugação do corpo ao Espírito, parece, no limite, subsumir o Belo ao Bem, 

ainda que sem identificação com o realismo tomista de base aristotélica, mas 

antes ao modo platónico60, isto é, dentro do postulado da inteligibilidade 

universal das coisas, Afirma o autor que «os sábios e os críticos são os estetas 

da ideia: como os outros contemplam as relações do sensível, contemplam 

eles as do inteligível61», o que uma vez mais parece congraçar o visual e o 

intelectual, surgindo como o corolário o seguinte postulado: quanto mais o 

sujeito sabe, intelige as relações adstritas às coisas, mais acaba por saber ver 

e vice-versa. 

A contemplação resulta da ultrapassagem de qualquer utilidade prática 

nas relações dos homens com as coisas, culminando apenas num seu gozo 

espiritual e desinteressado, que parece ser, aliás, o sentido último da própria 

actividade da razão. Deste modo, parece fechar-se o arco sobre a dimensão 

estética do pensamento sergino: o objectivo da vida parece não ser mais do 

que essa contemplação permanente que resulta da libertação dos 

constrangimentos da percepção externa, da imaginação sensível, através do 

uso universal da Razão, o que eleva o sujeito a uma Totalidade, cujo ponto 

seminal é o livre jogo, momento último e gratuito do processo de 

                                                             
59 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, op. cit., p. 36. 
60 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo II, C.B. CHAVES, V. M. GODINHO, R. 
GRÁCIO E J. SERRÃO (Edição Crítica); I. SÁ DA COSTA E A. ABELAIRA (Org.), Lisboa, 
21977, p. 248. 
61 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, op. cit p. 36. 
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racionalização62. Neste sentido, o autor afirma categoricamente que «o rumo 

exacto da liberdade está no caminho do inteligível63». É neste sentido também 

que se torna mais clara a defesa que Sérgio faz da Crítica enquanto actividade 

artística e do crítico um criador, um artista, cujos processos de “criação” 

obedecem à mesma arquitectura dos outros artistas – assente na dicotomia 

Fúria — Razão – corroborado ainda este postulado pelo facto de Sérgio na 

esteira de Descartes defender a unidade do espírito: «as ideias críticas 

ocorrem ao crítico num estado de verdadeira inspiração artística (como as 

ideias poéticas ou musicais), e vão-se organizando em sistema crítico por uma 

outra forma da inspiração artística, que é a de carácter arquitectónico, – como 

as do poeta se organizam em canto, as ideias do pintor se organizam em 

quadro, e as ideias do músico em sinfonia. À sistemática do crítico corresponde 

em arte aquilo a que se chama composição64». No limite, afirmará que a Crítica 

será mesmo «a arte das artes» ou melhor «a arte sobre as artes65» 

constituindo este pressuposto a pedra de volta que fecha o último arco da 

concepção estética e artística de António Sérgio. No limiar da apostólica 

doutrinação sergina, encontra-se a Ciência, sistema de conhecimento e de 

decisivo progresso, ao qual Sérgio atribuiu importância decisiva na cruzada 

paidêutica que empreendeu, comparando-a à própria actividade artística. 

Assim o assumiu, uma vez mais, numa sumaríssima nota onde afirma: «aos 

que me negam o gosto e a compreensão do artístico, respondo que me sinto 

totalmente artista, já que à própria ciência a encaro eu como uma arte: a da 

criação das sinfonias de relacionação entendível, das arquitecturas das Formas 

                                                             
62 Ibid., pp. 33-34. 
63 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo I, op. cit., p. 151. 
64 A. SÉRGIO, Obras Completas-Ensaios, Tomo III, op. cit p, pp. 10-11. 
65 Ibid., p. 10. 
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do saber científico, devidamente confirmadas pela experimentação rigorosa66». 

Segundo itinerário ideativo de Sérgio, o princípio racionalista da intelecção 

deve também operar no campo artístico, pois que, segundo o autor, é razão 

que e que unifica no espírito aquilo que a imaginação separa no processo 

criativo67.  

 

                                                             
66 A. SÉRGIO, «Nota Sumária Sobre As Minhas “Minhas” Heresias Epistemológicas», Lusíada, 
revista ilustrada de Cultura, Arte – Literatura – História – Crítica, C. De PASSOS (dir.), Porto, 
Nº 1, 1952, p. 19.  
67 A. Sérgio, «Razão e Poesia, Razão e Mística», Seara Nova, A. SÉRGIO, J. CORTESÃO, A. 
DE A. GOMES, R. PROENÇA e S. PIMENTEL (corpo directivo), Nº 286, Ano XI, 1932, p. 352. 
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