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Capítulo Quinto – O CRIACIONISMO E O SAUDOSISMO 

 

Uma Estética Criacionista ou a «Razão Estética» na Ontologia de 

Leonardo Coimbra. 

A Ontologia Criacionista: Verdade e Método. 

 

O trabalho do raciocínio é, sem descanso, 
 em frente duma intuição inesgotável 

L. Coimbra 
 

Leonardo Coimbra, fundador e vulto maior do movimento da 

Renascença Portuguesa, juntamente com Teixeira de Pascoaes, Jaime 

Cortesão, Raul Proença, António Sérgio, entre outros, e cuja filosofia 

criacionista assenta ela própria numa dupla dimensão estética, recupera a 

metafísica como garante primeiro e último de uma ontologia, dentro da qual 

concebe e expõe a natureza e o lugar da arte. Afirmamos dupla dimensão 

estética, já que, do ponto de vista formal, o discurso de Leonardo se apresenta 

sob uma égide dramatúrgica e poética, seja no léxico utilizado, seja na 

organização frásica e no emprego de uma linguagem poética1; no conteúdo, o 

pensamento para o filósofo é matricialmente um acto criador2, procurando 

Leonardo voluntariamente fazer da filosofia uma «estética da liberdade» e uma 

«moral da beleza3».  

                                                        
1 Sobre a originalidade do estilo de Leonardo Coimbra, frequentemente assinalada pelos seus 
vários hermeneutas, assim como acerca do seu «saber poético», cf. A. RIBEIRO, A Arte de 
Filosofar, Lisboa, 1955, pp. 217 ss., e Paulo Samuel, «Leonardo Coimbra, Intérprete da Poesia 
Moderna Portuguesa», Leonardo Coimbra: Filósofo do Real e do ideal, Lisboa, 1985, pp. 62-63. 
Sobre o seu próprio estilo, assumido em tom confessional, cf. L. Coimbra, A Luta pela 
Imortalidade, Porto, 1918, pp. 118 ss. 
2 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, Lisboa, 1984, p. 121. 
3 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo I, Lisboa, 2004, p. 281. 
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Radicada na visão enigmática do Ser, a ontologia de Leonardo Coimbra 

assenta, em momento inaugural, na garantia do próprio pensamento4; este, 

exorbitando de qualquer monismo cientista ou outro, resulta de uma intrínseca 

dimensão dialéctica da qual depende, em diálogo permanente com a realidade 

à qual presta fundamento5. Deste modo, procurará Leonardo um novo 

enquadramento epistemológico para o criacionismo, resultando este, não tanto 

no problema da criação do mundo por Deus no tempo – questão que o autor 

considera eivada de «cousismo6 do tempo», mas da tentativa de construção de 

um pensamento, assente na noção de «relação» dinâmica e criadora entre 

todos os termos que a compõem. Apesar de um estável corpo nocional, 

estabelecido desde o início, o criacionismo leonardino sofrera, no entanto, uma 

evolução7, ou pelo menos um aperfeiçoamento na aclaração conceptual, e, 

essencialmente, na sua vertente teleológica. 

 Partindo de um idealismo mitigado, dialéctico e construtivista do real, 

em que o valor da ciência determina a gnoseologia criacionista, o pensamento 

                                                        
4 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, Lisboa, 2004, pp. 15-16.Logo no 
início do Livro I, da obra O Criacionismo (Esboço de um Sistema Filosófico), Leonardo afirma 
peremptoriamente: «o pensamento é a sua própria garantia. [...] O pensamento pode responder 
triunfantemente a todos os cepticismos. Responde pensando, e, pensando, se ergue, 
engrandece e justifica. Mas o próprio pensamento diz a sua própria relatividade, coloca a 
realidade psicológica no meio de uma realidade mais vasta e activa. Não é o pensamento de 
puras ideias, nascidas de uma absoluta espontaneidade, é o pensamento de actividades em 
recíproca dependência e em busca de harmonia e fraternização.» 
5 Ibid., p. 269. 
6 Conceito que se opõe à dialéctica criacionista, e se caracteriza, como lucidamente anotou 
José Marinho, por «uma profunda tendência do pensamento para deter-se num dos momentos 
dialécticos […] pretendendo desde esse momento explicar toda a realidade». O «vício 
cousista», como lhe chama frequentemente Leonardo Coimbra, opondo-se ao pensamento, 
enquanto actividade de permanente criação, estaria na base de todos os determinismos 
filosóficos, como o positivismo, o materialismo, o evolucionismo e o cientismo, sendo, por 
conseguinte, o responsável pelo clima de profunda animosidade contra a metafísica, 
esquecendo a realidade da «pessoa moral» e a dimensão espiritual que a suporta Cf. J. 
MARINHO, O Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra e outros textos, J. C. RIVERA (ed.), 
Lisboa, 2001, p. 152. Neste sentido, Cf. Também D. SANTOS, Obras Completas, II, Lisboa, 
1982, p. 232. 
7 Delfim Santos parece não aceitar o carácter evolutivo da filosofia criacionista leonardina, ao 
contrário de hermeneutas mais recentes, como é o caso de Ângelo Alves, entre outros 
exegetas do pensamento do autor de A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre. Cf. D. 
SANTOS, Obras Completas, II, op. cit., p. 235.  
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de Leonardo chegará a uma «ideo-realismo», dentro do qual o homem 

ascenderá, por via da experiência estética, moral e religiosa, a uma realidade 

metafísica, cujo fundamento assenta na transcendência de Deus enquanto Ser 

e Amor infinitos8. Neste sentido, ultrapassando o programa critico-

transcendental kantino, supera, de igual modo, quer o idealismo absoluto de 

matriz hegeliana e o seu panteísmo dialéctico evolutivo, quer o panteísmo 

substancialista espinosiano, que Guerra Junqueiro – figura tutelar no 

desenvolvimento do ideário criacionista – durante bastante tempo perfilhara, e 

cuja monadologia sustenta que Deus e os seres, porque participantes da 

mesma substância, co-habitam no mesmo plano.  

Dentro do criacionismo, Leonardo defenderá, consequentemente, o 

«Todo», enquanto pluralidade unificada, ou seja, «o acordo, a penetração 

amorosa, o comum esforço para um Universo consciente de si e da sua 

harmonia9»; de igual modo, reivindica Leonardo um carácter misterioso para o 

próprio mundo, pois que é no mistério que vivem as almas – prevalentemente 

as dos artistas –, já que, como afirma, sem mistério, «o mundo não seria o 

Mundo mas Deus, acabado e perfeito10», facto que a acontecer constituiria, em 

sua opinião, um panteísmo cósmico. Na década de 1920, momento em que o 

seu pensamento assume cada vez mais um teísmo cristão11, o mistério 

apresenta-se como origem e destino da realidade que a ciência ajuda a 

construir, sob a vigilância atenta da filosofia, com vista à demonstração da 

verdade, enquanto caminho que por via do pensamento alcança o 

                                                        
8 Neste sentido, Cf. L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo I, op. cit., p. 50. 
9 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol. II (1913-1915), Lisboa, 2005, p. 294. 
10 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 19. Cf. também, a propósito da 
obra de Guerra Junqueiro, L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo I, op. cit., 
p. 218.  
11 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol. II (1913-1915), op. cit., p. 279. 
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conhecimento12. Seja como for, O criacionismo leonardino propõe uma 

concepção da realidade como fruto do poder altamente criador do espírito – 

mas cuja amplitude nele se não confina –, através da «criação de conceitos 

científicos e símbolos artísticos, que, sem nunca esgotarem o real, sempre o 

organizam sob as mais altas aspirações do espírito13».  

Acerca da verdade, como «harmonia progressiva e dinâmica14», 

conceito que no domínio da arte o formalismo kantiano ultrapassara por via da 

experiência estética, Leonardo situa-a num plano igualmente dialéctico, cuja 

natureza processual jamais coincide com a certeza15, sob pena da ciência se 

converter numa escolástica, algo a que o criacionismo se opõe radicalmente16; 

no domínio da criação artística, serão as obras de arte que apresentam 

«relações verdadeiras» aquelas que possuem maior beleza, já que à «Arte 

compete criar nova vida no sentido da verdade17», princípio que, no limite, 

coloca a «razão estética» leonardina voluntariamente fora da órbita do 

formalismo kantiano, e adentro do “ideo-realismo” criacionista. 

Sob influência platónica, ainda que de modo heterodoxo, o criacionismo 

assume o carácter dual da realidade, dentro da qual existe o plano ontológico 

da «Matéria ou do sensível» e o plano ontológico da «consciência ou do 

ideal18»; paralelamente, surge o plano da Vida, que com aqueles não se 

confunde, mas com eles constitui a terceira dimensão irredutível da realidade, 

alfim, os três planos ontológicos do Ser, cuja multiplicidade19 cabe ao Homem 

                                                        
12 L. COIMBRA, A Razão Experimental (Lógica e Metafísica), Porto, 1923, p.231. 
13 L. COIMBRA, Dispersos: Filosofia e Ciência, II, Lisboa, 1987, p. 179.   
14 L. COIMBRA, Obras Completas (1913-1915), Vol. II, p. 251. 
15 L. COIMBRA, A Razão Experimental (Lógica e Metafísica), op. cit., p. 231.  
16 Ibid., p. 208. 
17 L. COIMBRA, Obras Completas (1916-1918), Vol. III, Lisboa, 2006, p. 264. 
18 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 132.  
19 Para Leonardo, o Ser é múltiplo pela matéria, e apenas por via da soteriologia cristã, isto é, 
por via da sua unificação através do Amor, consumada na ressorção final, é que recuperará de 
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interpretar e «legislar». Aliás, foi a partir da ordenação hierárquica desta trilogia 

ontológica que Leonardo distingue os três sistemas que mais marcaram o 

debate filosófico oitocentista: o idealismo, o positivismo e o materialismo. Deste 

modo, o idealismo, sistema sob o qual orbita a filosofia criacionista, assenta na 

ordem hierárquica «consciência-vida-matéria», ao contrário do positivismo, que 

parte da ordenação «vida-consciência-matéria»; finalmente, o materialismo, 

sistema que concede a primazia à matéria na ordenação do mundo e da 

consciência, estriba a sua estrutura na hierarquia «matéria-vida-consciência20». 

Porém, longe, uma vez mais, de uma perspectiva formalista, a «legislação» do 

Homem deve adunar-se e, em simultâneo, «submeter-se à sua interpretação 

das relações dos três planos ontológicos no Universo21», ressaltando aqui, uma 

vez mais, a marca do pensamento criacionista. 

A dimensão «ideal», ou seja, racional e consciente, inerente ao 

criacionismo, parte do sensível, mas a ele não se atém, já que é na superação 

dos opostos que a dialéctica progride, e, neste sentido, terá o sensível 

necessariamente de ser coordenado superiormente e dirigido pelo «ser 

mental» que é, no fim de contas, o domínio da inteligibilidade; ou seja, a 

ciência, na sua dupla vertente real e ideal, reconduzindo-se teleologicamente à 

«pessoa moral». Sublinha o autor que todas as ciências são inequivocamente 

do domínio do ideal, já que obedecem ao «princípio da máxima 

racionalização», daqui concluindo que, face à ciência, a filosofia e a arte 

apresentam um carácter necessariamente complementar, pois que analisado 

do ponto de vista de uma racionalidade dinâmica, «o mundo do coordenável ao 

                                                                                                                                                                   

novo a sua Unidade. Ibid., p. 139. Esta recondução do Ser à Unidade, ainda que com 
pressupostos diferentes, revela afinidade com um certo retornismo ascendente que Amorim 
Viana defendera e que Pascoaes re-criará por intermédio da consciência saudosa. 
20 Ibid., p. 134. 
21 Ibid, passim. 
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mesmo tempo que se vai formando é uma permanente afirmação do 

Espírito22». A dupla vertente ideal e real da ciência se, por um lado, constitui a 

dialéctica nocional do criacionismo, por outro, caucionará a sua dimensão 

metafísica, culminando no «problema ético-religioso23», vértice da filosofia 

criacionista. Dentro desta, o poder criador do espírito manifesta-se em todos os 

domínios essenciais do humano segundo uma hierarquia, no seio da qual a 

filosofia, a ciência, a arte, a ética e a religião se harmonizam organicamente, 

interagindo entre si de forma recíproca24.  

Para lograr a demonstração da verdade gerada no movimento dialéctico 

de pensamento, Leonardo estabelece à partida um método teórico-prático, 

expondo-o inicialmente em O Criacionismo (1912), com subsequente 

desenvolvimento em O Pensamento Criacionista (1915) e em A Alegria, a Dor 

e a Graça (1916), retomando as considerações metodológicas em A Razão 

Experimental, obra na qual procura aprofundar a sua teoria do conhecimento. 

Como Delfim Santos notara, a experiência no pensamento leonardino é apenas 

«o caminho que a razão se propõe para a si própria se verificar25» sendo que o 

exercício do juízo somente se valida na medida do pensamento que contém, 

pois que para Leonardo o pensamento encontra-se sempre antes e depois de 

qualquer obra, seja de índole científica ou artística. Superando a visão 

mecanicista do universo, afirma o autor que a metafísica deve à ofensiva 

cientista do século XIX, em geral, e ao positivismo, e à lei dos três estados em 

                                                        
22 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 18. 
23 L. COIMBRA, A Razão Experimental (lógica e metafísica), op. cit., p. 382. Neste sentido Cf. 
Filosofia e Ciência na Obra de Leonardo Coimbra (actas do simpósio realizado no Centro 
Regional do Porto da U.C.P.), Porto, 1994, p. 158.  
24 Esta harmonização das várias dimensões dentro do criacionismo leonardino é sublinhada por 
Leonel Ribeiro dos Santos, autor cuja obra tem procurado resgatar do esquecimento o 
pensamento filosófico português, prestando especial atenção ao domínio da estética e da 
filosofia da arte. Cf. Melancolia e Progresso, Lisboa, 2008, pp. 243-244.  
25 D. SANTOS, Obras Completas, II, op. cit., p. 235. 



 187

particular, o mérito da sua renovação, não obstante o cousismo fatal positivista 

(sublinhado do autor) para o pensamento; ao contrário do sistema comteano, 

cuja natureza cinde artificialmente o elemento objectivo e o elemento 

subjectivo, o método criacionista converte-se em pensamento activo e 

dinâmico, cujas dimensões dialéctica-racionalista e criadora – que lhe são 

internas – asseguram o seu critério de verdade: «o nosso metafísico não será a 

tara do pensamento (Comte), mas o próprio pensamento avançando na síntese 

progressiva que é a sua vida e encerrando-se, não no sistema estático do 

conhecimento, mas nas próprias fecundas entranhas, para se apreender como 

infinito, eterno e criador. Isto indica suficientemente qual será o nosso 

método26». Se a dimensão teórica do método criacionista assenta no seu 

cunho dialéctico – superando oposições e contradições –, e hipotético-

construtivo – pelo qual edifica a realidade –, a sua dimensão prática possui 

uma componente pedagógica que deverá assegurar ao Homem o caminho da 

virtude, e desse modo, a «continuidade da sua vida moral»27.  

Na verdade, e não obstante as críticas que dirige ao seu racionalismo 

puro, a admiração que Leonardo demonstrará pelo pensamento kantiano, de 

modo particular pela dimensões moral, psicológica e antropológica – e não 

propriamente estéticas, em sentido estrito –, constantes das suas Observações 

Acerca do Sentimento do Belo e do Sublime, texto que, aliás, Leonardo nunca 

menciona, não impedirá o filósofo português de rejeitar o que considera ser o 

excessivo formalismo do autor da Crítica da Razão Pura; consequentemente, 

rejeitará a excessiva valorização sensista atribuída pelo filósofo de Konigsberg 

ao juízo estético, relevando a marca ontognoseológica e ética do criacionismo, 

                                                        
26 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 17. 
27 Ibid., p.20. 
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onde necessariamente se acomodará a dimensão artística, longe, por 

conseguinte, do sistema modernista que Leonardo criticará fortemente, 

particularmente o futurismo enquanto vanguarda artística.  

Deste modo, reafirmando a dimensão construtivista e dinâmica do 

criacionismo, afirmará o autor: «nenhum princípio científico tem a necessidade 

de um absoluto a priori formal, porque não nos pertenceria, seria uma coisa 

bruta, saída de dentro de um pensamento absoluto e arbitrário; nenhum 

princípio científico tem a necessidade duma coisa vinda de fora, que o nosso 

pensamento passivamente recebe, de molde a não ser nosso, a não ser 

sistema, mas apenas a soma das actualidades sensuais28». Segundo 

Leonardo, adentro da matriz sensualista, estariam inequivocamente o 

materialismo e o empirismo, cuja sobrevalorização da sensação os torna 

incapazes, enquanto sistemas, de legitimar a ciência e, portanto, a realidade29. 

Pelo contrário, será o criacionismo que, afirma, pelo seu «parentesco espiritual 

com o pensamento poético português30» valorizará a arte, ainda que numa 

esfera mais alargada, face à sua definição clássica, como actividade inscrita 

apenas na esfera do fazer. De facto, a arte para Leonardo tenderá a inscrever-

se na tradição que remonta a Plotino, e cujo desenvolvimento se encontra na 

filosofia cristã, dentro da qual a Beleza surge como o resplendor da Verdade e 

do mundo divino, o qual se dirige, em última instância o pensamento 

criacionista, deixando no seu caminho as ciências e as artes31. No limite, 

afirmará Leonardo que o caminho da experiência estética há-se ser em 

                                                        
28 L. COIMBRA, Obras Completas (1913-1915), Vol. II, op. cit., p. 260. 
29 Ibid., pp. 263-264. 
30 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 39. 
31 L. COIMBRA, Obras Completas, (1913-1915), Vol. II, op. cit., p. 250 
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direcção à Beleza Pura, ultrapassando o belo particular, constituindo-se a 

estética uma verdadeira metafísica das sensações32.  

 Contudo, importa situar a valorização da arte no criacionismo: se num 

primeiro momento a arte se constitui em dialéctica própria em articulação com 

a dialéctica cientifica e a dialéctica religiosa, num segundo momento 

ascendente integrará a órbita desta última, conduzindo à emoção religiosa e à 

noção de pessoa moral, cume de todo o processo individual, social, vivencial e 

gnoseológico do criacionismo33.  

 

 

Heteronomia e Complementaridade da Arte: Estética e Metafísica. 

Arte e Ciência  

 

Cedo Leonardo manifestara profundo interesse pela arte, 

preferencialmente pela poesia, já que, enquanto filósofo, orador e tribuno, a 

palavra poética se erige, na senda da tradição clássica, elemento de valia 

plástica maior, veículo privilegiado da dialéctica, e do pensamento. Não 

descurando as outras artes, para a paidêutica criacionista parece ter 

contribuído o matutino interesse que a poesia e o ideário poético-filosófico de 

Guerra Junqueiro despertara no jovem Leonardo. Em artigo, intitulado «Guerra 

Junqueiro», o primeiro de vários que lhe dedicará, o autor de A Luta pela 

Imortalidade aprecia a valorização da razão científica que o século XIX 

ostensivamente demonstrará, e da qual a poesia junqueirina dava, de forma 

mais ou menos subtil, inequívoco testemunho; tendo como pano de fundo as 

                                                        
32 L. COIMBRA, Dispersos: Filosofia e Religião, IV, Lisboa, 1991, p. 197.  
33  L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 297. 
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promessas de uma nova era da humanidade que a razão científica anunciava, 

Junqueiro exalta o novo Ideal científico para a humanidade, zurzindo, 

particularmente em A Velhice do Padre Eterno34 e em a A Morte de D. João, o 

que considerava serem velhas crenças e práticas cujo dogmatismo impedira o 

progresso que em novo frémito dogmático animava a Europa oitocentista. 

Descurando, em parte, os elementos eminentemente formais, ao invés do 

ideário estético moderno, Leonardo indaga minuciosamente o pensamento que 

subjaz à obra poética de Junqueiro, e nela encontra esse clarão irradiado pelo 

fogo prometeico da nova concepção científica, farol para a construção do 

progresso oitocentista.  

A ciência moderna prometia reconduzir a vida, a partir de fundamentos 

seguros, para a «Verdade e para o Bem35», e deste modo, se constituía como 

fundamento primeiro do «Ideal sonhado pela consciência36» de que a obra do 

poeta de A Velhice do Padre Eterno dava clamoroso e iconoclasta testemunho. 

Se a ciência se erige como novo instrumento de construção da realidade, e 

mesmo de uma nova ordem social, o sentimento, alerta Leonardo, deverá 

irmanar-se com a inteligência – algo que louva em A Oração à Luz de 

Junqueiro, pois que tanto a ciência como o sentimento contidos nesta obra 

fazem-na convergir para uma «moral cósmica» –, já que «o sentimento é a 

mais poderosa alavanca do homem37»; aliás, neste momento, Leonardo 

procede a uma distinção fundamental no que diz respeito à relação experiencial 

do sentimento e da inteligência; se esta, debruçando-se sobre o problema 

                                                        
34 Junqueiro lamentará mais tarde a severidade dos juízos que estas obras contêm. Cf. G. 
JUNQUEIRO, Prosas Dispersas, Porto, 1978, p. 12. 
35 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo I, op. cit., p. 82. 
36 Ibid.. 
37 Ibid., p. 83. 
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social, apenas o resolve em ideativa «possibilidade», o sentimento, vivendo-o, 

e sentindo-o com o coração resolve-o em efectiva «realidade».  

É neste sentido, que, pela emoção, a arte e a poesia são «elementos 

superiores de progresso e conhecimento38», não podendo, por outro lado, 

alerta o filósofo, existir arte sem emoção; para além disso, refere Leonardo, 

revelando uma consciência sobre a natureza da prática artística, não ser a 

«forma coisa desprezível em arte39», facto que deve ser entendido no âmbito 

dialéctico e metafísico do criacionismo, e não de forma autónoma, segundo o 

ideário estético pós-romântico. Além do mais, a arte, na sua tarefa de revelar a 

«visão intrínseca da vida», usa «símbolos representativos, por contraponto à 

ciência que na sua indagação e construção do Universo usa «símbolos de valor 

meramente convencional». Nesta fase de inquirição das relações da arte e da 

ciência, Leonardo deixa já subtilmente insinuada quer a harmonização a que 

necessariamente o inteligível submete o sensível – pois que a “sensação nua” 

(sublinhado nosso), em si, constitui uma impossibilidade –, quer a sua 

intrínseca e criacionista visão gnoseológica, quando afirma que a Arte, «pela 

combinação harmoniosa dos aspectos sensuais fragmentários das coisas 

realiza a emoção, o êxtase, fórmula suprema do conhecimento40».  

 Nos escritos primevos, em que os verdes anos de Leonardo faziam 

anunciar a vocação sistemática que culminaria logo na primeira obra de fôlego 

– O Criacionismo –, já o filósofo vai desenhando com assinalável rigor a 

axiologia sobre a sua fará assentar o seu pensamento. Face ao plano 

ontológico da religião, a ciência surge como o «equivalente do conhecimento 

físico do cosmos» no seu exercício conceptual sobre a natureza; já a arte, 

                                                        
38 Ibid., p. 97. 
39 Ibid., p. 99. 
40 Ibid.. 
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apresentada neste passo de forma heterónoma41, assume o seu lugar como o 

seu «equivalente emotivo» na hierarquia dialéctica das actividades humanas, 

pois que «a arte exaltando a vida, dará a emoção para os grandes lançamentos 

dramáticos ou para a sublime coragem dos humildes deveres da vida 

consuetudinária42». De facto, Leonardo concebe uma dupla via para a acção 

humana, em resultado da existência de «energias físicas» e «energias morais», 

ordenando as primeiras em função das últimas; sublinha o autor que, «sob o 

ponto de vista da acção, terá a religião como equivalentes a ciência, a 

metafísica e a arte43», sendo que cabe à metafísica, por intermédio da 

filosofia44 – «equivalente ético da moral» – universalizar os princípios que esta 

prescreve para a conduta humana45.  

A experiência constituirá, no âmbito de uma teoria da cultura, adentro do 

criacionismo, a pedra de toque na avaliação das relações entre as esferas 

científica e artística, enquanto «modos de cultura» que revelam e constroem o 

real. Na tentativa de estabelecer um equilíbrio entre ciência e arte, extensível à 

filosofia e à moral, Leonardo não deixa de apresentar uma concepção em que 

“inevitavelmente” (sublinhado nosso) a arte se enraíza na realidade, sendo por 

essa razão fruto inevitável do trabalho conceptual da razão, em comunicação e 

diálogo permanente com a vida. Neste sentido, também, a poesia, a pintura, a 

música e a escultura serão as expressões do sentimento que resulta de uma 

                                                        
41 É curioso notar que Leonardo, em sentido diverso daquele que afirmamos, defende uma 
autonomia da arte, ainda que fora do âmbito formalista moderno; de facto Leonardo insurge-se 
claramente contra uma «arte pela arte», embora afirme que é pelo facto da arte ser «vida 
repensada», «comunicação sensível das consciências finitas», e «ética intenção de unidade, 
que inequivocamente afirma a sua verdadeira autonomia. Cf.nota 68. 
42 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo I, op. cit., p. 110. 
43 Ibid.. 
44 A coordenação da filosofia subjaz a todo o pensamento criacionista. Nas palavras do autor, 
«o pensamento é o próprio mundo físico e moral»; porém, é pela filosofia que se opera a 
síntese que unifica a pluralidade dispersa, e é pela filosofia que se revela «a oculta intimidade 
da ciência». Cf. L. COIMBRA, Obras Completas (1913-1915), Vol II, Lisboa, 2005, p. 288. 
45 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo I, op. cit., p. 110.  
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vivência que as ultrapassa e da qual dão testemunho, pois que «a arte permite 

eternizar por modelos sempre presentes e vivos todas as virtudes e 

entusiasmos46». Leonardo admitirá mesmo sem rodeios que o seu sistema é 

realista, ou seja, caracteriza-se por um «realismo nocional47», que exorbita da 

«intuição pura» e do «racionalismo formalista», pois que a realidade é antes de 

tudo «noção». Do que fica exposto, se depreende que arte e ciência mantêm 

entre si uma relação de complementaridade, pois se à ciência cabe promover a 

universidade, à arte cabe restabelecer a diversidade, já que o idêntico e o 

diverso constituem os respectivos objectos das duas actividades; sem prejuízo 

da dimensão individual que cada um comporta, ambos os planos ontológicos 

se dirigem a uma «comunicação social» – a arte é, aliás, uma «socialização», 

afirma Leonardo –, constituindo a arte a actividade que, repondo a identidade 

sensível do mundo e da pessoa, preservará a pregnância sensível e o 

universalismo estético, que a ciência pela sua tendência hegemónica tende a 

erradicar48. Porém, no limite ambas são conceptuais, dirigindo-se ao 

«dinamismo mental49», e encaminhando-se ambas para a moralidade50. Se a 

referência à arte, enquanto dialéctica insubstituível no criacionismo é 

praticamente constante, a sua apresentação, contudo, surge logo em O 

Criacionismo (1912), no qual o nosso autor procura delinear um criacionismo 

científico, deixando para O Pensamento Criacionista (1915) a apresentação do 

criacionismo gnoseológico, fechando o arco com a pedra de volta que se 

chama A Alegria, a Dor, a Graça (1916), na qual propõe uma estética do 

movimento, para além da «Razão Poética», teorizada a partir dos poetas seus 

                                                        
46 Ibid., p. 199.  
47 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 45. 
48 L. COIMBRA, A Razão Experimental (Lógica e Metafísica), op. cit., p. 80 
49 L. COIMBRA, A Luta pela Imortalidade, op. cit., p. 51. 
50 Ibid., p. 54. 
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contemporâneos, cuja obra, de modo mais ou menos assumido, era, segundo 

Leonardo, de sinal criacionista. 

 

 

Arte e Estética 

 

No segundo livro da obra que editara em 1912, intitulado «Síntese 

Criacionista», o autor explana a espinha dorsal da dialéctica artística e estética 

do criacionismo, que virá a traduzir-se numa «dialéctica do sentimento». Neste 

sentido, e contra o naturalismo e o realismo artísticos que transitaram do 

século XIX para o século XX, Leonardo avança as três ideias que, em seu 

entender, distinguem a arte antiga da arte moderna, a saber: a 

«irreversibilidade da vida»; a «liberdade espiritual» e a «noção do infinito 

cósmico ou exterior». Quanto à primeira, defende que a arte, no seu 

movimento dialéctico, supera os momentos que constituíram o seu zénite no 

passado; assim acontecera com a tragédia grega, cujo «Destino» que conduzia 

a vida e o drama humanos é substituído pela «dúvida» na tragédia moderna: a 

Prometeu sucedera o Hamlet; por outro lado, a arte possui o poder de re-

actualizar, isto é, de re-presentar pela emoção os momentos grandiosos que a 

passagem do tempo e a voragem do quotidiano afastaram de nós, concluindo 

que só a arte que eterniza supera o vício cousista que impede o seu progresso 

dialéctico; ao mesmo tempo, a arte evita que a vida se converta numa espiral 

de entropia tal que torne impossível a constituição da memória, realidade 

objectiva, e condição da existência social do universo51, bem como da própria 

ciência, da arte e da moral cuja acção dialéctica integrada destes três planos 
                                                        
51 Ibid., p. 240. 
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contribui para a preservar52; a eternização, enquanto poder da “arte maior” 

(sublinhado nosso), advém-lhe da «ideia» que em virtude do seu carácter 

dialéctico impede a sua «substancialização», e, necessariamente, o seu 

esgotamento em termos de vida e significado.  

Como exemplo de vício cousista na dialéctica da arte aponta o realismo 

artístico oitocentista, e o seu grito de regresso à Natureza, resultante de ter 

cousado em momento inferior da dialéctica artística; ou seja, o realismo 

enredara-se em «cousismos fisiológicos», isto é, ficara-se pela descrição dos 

sentimentos inferiores e mundanos do indivíduo, procurando subsumi-los à 

realidade mais vasta da sociedade: «o cousismo da força fisiológica é tão 

evidente que, às vezes, a vida é despida de todos os qualificativos de ordem 

intelectual e moral, para, como vida simplesmente fisiológica, ser exaltada num 

delírio de agilidade e força53». 

 Ora para Leonardo, a dialéctica artística “exige” que se alarguem esses 

sentimentos a esferas superiores, pois que apenas às «almas incompletas» 

seduzem imaginações rudimentares e imperfeitas. Neste momento, opõe o 

idealismo – no qual a sua dialéctica assenta –, ao «fantasismo», reafirmando 

que o realismo criacionista em nada se identifica com o realismo oitocentista, 

pois que o criacionismo assenta na “realidade” (sublinhado nosso) da «ideia e 

da noção», já que sem conceitos não há realidade, visto que as «coisas», em 

si, como as concebe o materialismo, não existem, sendo sempre fruto do poder 

criador do espírito, e das suas «representações» mentadas; neste sentido, 

afirma o autor: «em arte, como em ciência, o real é ideal e não substancial e 

                                                        
52 Ibid., p. 243. 
53 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 306. 
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cousista» – e em tom conclusivo, remata – «A arte é a dialéctica do sentimento, 

e o sentimento nada é sem representações54». 

Quanto à definição de arte, Leonardo preocupa-se em precisar que o 

seu objecto – o sentimento – sofre uma gradação ascensional, partindo do seu 

momento inferior, isto é, da «tonalidade emotiva simples», até ao seu grau 

superior: a «emoção religiosa55»; o motor dessa gradação, a sua dialéctica, é a 

Arte, afirma Leonardo. Este facto parece confirmar que, no limite, também o 

criacionismo parece subsumir a arte à experiência estética, cujo estádio 

superior será constituído, sob coordenação da filosofia, pela apreensão da 

pessoa em Deus56, último momento da metafísica: «a arte é a vida unindo-se 

para se expandir, a ascensão a Deus, clara consciência do entendimento da 

almas57». Este momento constitui o expoente máximo do que Leonardo 

apelidará de «experiência-síntese», isto é, a experiência na qual todas as 

outras experiências parcelares se unificam58, e que constitui o fundamento do 

realismo, e da dialéctica artística, como justifica: «uma arte realista, porque 

dialéctica, é tão mais realista quanto mais se aproxima do momento em que 

coloca a pessoa religiosa na vida infinita59»; a «experiência-síntese», enquanto 

experiência que na arte melhor coordena as sensações60, se por um lado 

coloca a dialéctica estética na órbita da dialéctica religiosa, por outro não deixa 

de valorizar aquela enquanto dimensão essencial do espírito. 

Será aqui que melhor se poderá compreender a «liberdade espiritual» 

como segunda ideia que caracteriza a arte moderna, e que decorre 

                                                        
54 Ibid., p. 303. 
55 Ibid., p. 297. 
56 Ibid., p. 311. 
57 L. COIMBRA, A Luta pela Imortalidade, op. cit., p. 37. 
58 Ibid., p. 74. 
59 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 329. 
60 L. COIMBRA, A Luta pela Imortalidade, op. cit., p. 108 
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necessariamente da primeira, constituindo corolário da dialéctica criacionista a 

vitória do Espírito61. Porém, uma definição prévia se impõe: segundo a 

dialéctica criacionista, a «obra de arte é o preenchimento de uma categoria do 

Ideal62», definindo-se o «Ideal» pelo «esforço de inserção da ideia no fluxo da 

sensibilidade63», pois, tal como acontece na ciência, também em arte, não há 

forma pura: «a forma não é indiferente ao fundo, nem o fundo à forma64»; ora, 

sendo na embebência da Vida que o espírito gera o conceito, a «ideia», – a 

«representação» de que toda arte se reveste65 –, então a obra assume 

necessariamente um carácter mimético face aquela66, revelando, por essa via, 

a sua relação com a Origem, o que implicará que a arte seja sempre «alegoria 

da Criação». Em rigor, a categoria do «ideal» em arte tem origem na Teoria 

das Ideias de Platão, tendo sido recuperada por Giovanni Pietro Bellori no 

século XVII, e reporta-se às obras que não só imitam os aspectos mais 

perfeitos da natureza (belo reunido), como visam mesmo aperfeiçoá-la (belo 

ideal), constituindo conceito basilar do classicismo artístico. Na verdade, o 

neoplatonismo recebera novo impulso ainda no século XV com a fundação da 

Academia Florentina, na qual se destacara, Pico della Mirandola, Landino, e 

sobretudo Marsílio Ficino. Ainda que alguns artistas hajam participado em 

muitas das sessões académicas, como por exemplo o escultor e pintor António 

Pollaiuolo, e Leon Battista Alberti, que para além da prática artística fora um 

                                                        
61 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 302.  
62 L COIMBRA, S. Francisco de Assis — Visão franciscana da Vida, Porto, 1927, p.126. 
63 Conhecido o estilo poético de Leonardo, frequentemente usando metáforas para melhor 
ilustrar as suas ideias, é contudo numa obra, escrita treze anos mais tarde, em relação à sua 
obra sistemática inaugural, que melhor parecem vislumbrar-se os contornos do realismo 
artístico que o criacionismo leonardino defende. Neste sentido, Cf. L COIMBRA, S. Francisco 
de Assis — Visão franciscana da Vida, op. cit., p. 126. 
64 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 304. 
65 Este postulado separa o criacionismo leonardino do irracionalismo bergsoniano -- que 
cousara no «ritmo vital», esquecendo justamente este alto poder criador e inelutável do 
Espírito, assim como do formalismo estético kantiano.  
66 Também na obra de arte se consuma o «ideo-realismo» criacionista. 
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dos mais destacados tratadistas do renascimento, a Academia Neoplatónica de 

Florença constituiu-se essencialmente um centro de estudos clássicos, o qual 

recupera uma concepção filosófica e espiritualista da estética. Na verdade, 

mais do que uma fidelidade aos textos do ilustre discípulo de Sócrates, os 

académicos florentinos passaram a ler e a interpretar os seus diálogos sob o 

filtro de Jâmblico, Proclo, Porfírio e sobretudo Plotino, os primeiros 

neoplatónicos, cuja hermenêutica melhor se quadrava à mentalidade mística 

que acabou por caracterizar progressivamente a Academia. Deste modo, e à 

semelhança de Plotino, que sublinhara a dimensão inteligível da beleza, 

também Ficino assume que, no limite, toda a beleza que encontramos nos sons 

e nos corpos é de natureza espiritual e incorpórea. Na verdade, o pensamento 

criacionista parecer entroncar nesta tradição neoplatónica, em que a beleza, 

encarnada no movimento, é mais uma imagem espiritual do que uma realidade 

material, na qual o amor se assume, afinal, como o verdadeiro desejo do belo, 

tal como Platão consagrara, e Ficino relembrou em absoluta fidelidade ao 

mestre. O próprio Miguel Ângelo perfilhara os pressupostos metafísicos de 

Ficino, quando encontra na beleza visível, que tão singularmente soube criar, 

não só uma alegoria da criação divina e reflexo de Deus, como um caminho 

para a verdadeira beleza que é invisível. O amor surgirá na doutrina metafísica 

do belo como a sua consumação máxima tal como acontecerá no criacionismo 

leonardino. 

Neste contexto, ainda que dentro da originalidade criacionista leonardina 

se evidencia, uma vez mais, a moldura metafísica que rodeia a dialéctica 

artística, confirmada pelo princípio que toda a arte se ordena a partir da 
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representação do Ser que todas as religiões tiram do Nada ou do Caos67, 

estabelecendo-se entre arte e religião um laço indissolúvel. Deste modo, se 

compreende que a «liberdade espiritual» do sujeito se articule com esse 

«Infinito criador» e se manifeste em todas as obras de arte que, não cousando 

na forma ou na ideia, elevam o sentimento, por intermédio do pensamento, ao 

amplexo de um sentimento mais vasto, universal e amoroso. Ao mesmo tempo, 

nas lições efectuadas na Universidade Popular do Porto, coligidas em O 

Pensamento Criacionista (1915), afirmará Leonardo que o Ser, porque 

insondável, viabiliza o Mistério e na sua profundidade toca o Infinito68, sendo 

que, consequentemente, parece ser a harmonia «a primeira e fundamental 

realidade69» que a dialéctica artística imita. Neste momento torna-se indubitável 

a rejeição da «arte pela arte» que Leonardo manifesta em vários momentos, 

considerando-a produto de uma «abstracta actividade estética» desenraizada 

da vida, e eivada de vício cousista ao nível da forma70. Aliás, invertendo a 

lógica que a modernidade aceitara para a autonomia da arte, Leonardo advoga 

que a arte só será autónoma se mantiver, na dialéctica criacionista, a sua 

vocação de actividade de «comunicação sensível»; contudo, essa 

«comunicação sensível» não culmina numa finalidade subjectiva, meramente 

sensível, como Kant propugnara na Analítica do Belo, mas assume a sua 

identidade como «vida repensada» (sublinhado de Leonardo); ou seja, por 

outras palavras, a comunicação sensível da arte deve ser «representada e 

ressentida» potenciando a sua «relação simpática com as actividades 

                                                        
67 L COIMBRA, S. Francisco de Assis — Visão franciscana da Vida,. op. cit., p.127. 
68 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol II, (1913-1915), op. cit., p. 276. 
69 Neste sentido, Cf. Leonardo Coimbra: Testemunhos dos seus Contemporâneos, Porto, 1950, 
p. 201. 
70 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 303 



 200

cósmicas» (sublinhado do autor), com as quais interage inexoravelmente71, 

conduzindo, pela sua acção de unificação concreta, à sublimação de uma vida 

social mais justa e verdadeira72. Aqui se consuma a noção de «Infinito 

cósmico», a terceira lei da arte moderna que propusera na «Síntese Filosófica» 

de O Criacionismo. 

Esta dialéctica do sentimento, cuja ascensão é determinada pelo 

pensamento que o alarga e transforma73, haverá de culminar no sublime, 

categoria que toma no criacionismo leonardino um sentido diverso do seu 

itinerário traçado por Kant. De facto, a gnoseologia criacionista não coincide de 

todo com a kantiana; Leonardo afirma que a teoria do apriorismo da 

sensibilidade incorpora uma dupla cisão; por um lado, separa forma e matéria 

e, por outro, sensibilidade e entendimento, que, segundo uma vez mais 

Leonardo, só por forçada e artificial ligação é que a lógica transcendental 

estabelecera a relação entre elas. Sendo que para Leonardo o conceito é 

sempre resultado de um juízo que informa a sensação, esta relação 

cognoscitiva situa-se num continuum, que é a vida, e a esse juízo chama o 

filósofo português «juízo construtivo», alma do método criacionista, parecendo-

lhe quase fantasiosa a determinação das condições do conhecimento pela 

estética trancendental kantiana, e, assim, como «inconsequente», a separação 

entre o entendimento e a sensibilidade. Na verdade, para Kant, é a unidade 

aperceptiva da consciência que garante o conhecimento e nessa medida a 

realidade; ora, se Leonardo enaltece esta valorização kantiana da irredutível 
                                                        
71 «A arte é a vida repensada, isto é, representada e ressentida, na direcção da maior riqueza e 
harmonia das sensibilidades reais e possíveis. […] A arte dá valor a essa parte da realidade – a 
concreta comunicação sensível; e, por isso, se pode dizer autónoma. 
 Autónoma não porque seja ´a arte pela arte` e sem vida; autónoma porque é a vida 
repensada, e numa ética intenção de unidade, mas sobretudo atenta à comunicação sensível». 
Cf. L. COIMBRA, Obras Completas (1916-1918), Vol. III, op. cit., p. 316. 
72 L. Coimbra, A Luta pela Imortalidade, op. cit., p. 40. 
73 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 303. 
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actividade do pensamento, não deixa de criticar severamente a tentativa de 

unificação da sensibilidade e do entendimento, por via da imaginação e da 

intuição formal, que o filósofo da Crítica da Faculdade de Julgar propõe, já que, 

a unidade das duas faculdades, segundo o criacionisno, resultará apenas da 

sua realidade dialéctica. Ora, é pelos esquemas da imaginação e do 

conhecimento que, segundo Kant, é determinada a natureza, postulado que 

exclui, de todo, o formalismo subjectivista da harmonia social e cósmica cuja 

realidade o criacionismo constrói e reclama.  

Em A Razão Experimental, Leonardo criticara já a divisão kantiana entre 

juízos analíticos e sintéticos, pois que, considera, todos serão analíticos 

perante o «todo percepcional, menos conscientemente elaborado74» e, 

simultaneamente, sintéticos, perante a indagação da estrutura da intuição 

formal do sujeito, alegando que o pensamento é uma actividade contínua, que 

não cinde experiência pura e pensamento puro; para além do mais, para 

Leonardo, essa «pureza» não existe; consequentemente, criticara também os 

juízos a priori e os juízos a posteriori, já que «todos os juízos são a posteriori 

em relação ao agrupamento experimental que analisam em partes e sintetizam 

em novas uniões; são a priori em relação à experiência que vão informar e que, 

sem eles, não existiria75»; Leonardo é peremptório: «o pensamento é uma 

permanente filtração da experiência percepcional em conhecimento do que 

existe através da actividade organizadora do juízo (sublinhado do autor)76».  

Aliás, já a dimensão espacio-temporal, enquanto condição a priori da 

sensibilidade como Kant a entendera fora severamente criticada por Leonardo, 

como veremos, pois a seu ver o espaço e o tempo são noções construídas 

                                                        
74 L. COIMBRA, A Razão Experimental (Lógica e Metafísica), op. cit., p. 223. 
75 Ibid., p. 224. 
76 Ibid. 
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conceptualmente pelo entendimento77; contudo, Leonardo reconhece que no 

momento em que o autor da Crítica da Razão Pura concebe o conhecimento 

como mera estrutura formal, a sua existência, apenas no e pelo tempo pode 

ser determinada, enquanto simples consciência do ser,78. 

Assim acontecerá também com as categorias do belo e do sublime, as 

quais terão enquadramento diverso para ambos os filósofos. Como é sabido, o 

juízo do belo em Kant traduz-se no estado do ânimo (no caso do belo, num 

comprazimento) determinado pela harmonia das faculdades da sensibilidade e 

do entendimento no seu jogo livre perante um objecto, tal como acontece na 

ordem do conhecimento em geral; também segundo Kant, o juízo do belo não 

tem conceito a priori, e dele não advém conhecimento algum, pressupostos 

que conjuntamente validam a universalidade subjectiva deste tipo de juízos. 

Ora, não negando Leonardo que o belo seja fruto de um juízo, considera que o 

juízo estético do belo transcende o livre jogo de faculdades: «o belo não é 

simples relação de faculdades ou formas nuas, o belo é o acordo do imediato 

com o mediato, da dialéctica concreta, que somos sensualmente, com a 

dialéctica superior que é a realidade79»; o belo para Leonardo pressupõe, ao 

contrário de Kant, uma relação que se encontra além da simples actividade 

formal, sendo esta incapaz de garantir com segurança a universalidade do 

juízo; de facto, para Leonardo é inegável que todo o sujeito possa compreender 

o belo, desde que realize a experiência que o constitui; porém, a sua 

verdadeira universalidade é semelhante à do dever moral, isto é, resulta do 

comprometimento social (compreensivo) com a realidade que cada sujeito, 

enquanto pessoa moral, fará inevitavelmente; constituindo-se a estética para 

                                                        
77 L. COIMBRA, Obras Completas (1913-1915), Vol II, op. cit., p. 213. 
78 Ibid., p. 210. 
79 Ibid., p. 218  
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Leonardo uma «organização da comunicação sensível, sob espécie eterna, isto 

é, no melhor e máximo acordo80». 

 É neste sentido que Leonardo procura responder a Kant, através de 

duas perguntas: se o belo «fora um simples acordo de faculdades, como teria o 

Desterrado de Soares dos Reis tamanha eleição nas nossas almas? Não há 

mais acordo, ou pelo mais fácil acordo da sensibilidade e do entendimento na 

simetria geométrica?81». Reitera, seguidamente, que ao belo inere uma 

componente inteligível, dinâmica e construtiva que integra a «supra-vida da 

arte», e é em resultado dessa dialéctica que se sucedem e superam os 

movimentos artísticos: «depois de termos construído a realidade, como viva 

dialéctica, e termos assistido à maravilha de pensamento, que é o Universo, e 

de imediata harmonia, que nós já somos pela primeira intuição, é que 

compreendemos que o belo seja o ponto de acordo da aparência com a 

realidade, do parecer com o ser82».  

 Na verdade, segundo Leonardo, as escolas artísticas (classicismo, 

romantismo, realismo, entre outras) não são aferíveis, na essência, através de 

uma suposta ligação à fórmula kantiana do acordo das faculdades do 

entendimento e da sensibilidade, ou mesmo através da relação entre 

expressão e expresso, tal como Teófilo Braga defendera, ao propugnar um 

acordo entre a ideologia dominante e a necessidade do seu “conteúdo” 

corresponder a essa ideologia83. Segundo Leonardo, a ultrapassagem de um 

                                                        
80 L. COIMBRA, Obras Completas (1916-1918), Vol. III, op. cit., p. 316. 
81 L. COIMBRA, Obras Completas  (1913-1915), Vol II, op. cit., p 218. 
82 L. COIMBRA, Obras Completas (1913-1915), Vol II, op. cit., p. 220. 
83 Como vimos em outro capítulo, é curioso constatar como o positivismo não deixa de re-
valorizar a arte, reivindicando para ela a idealização da realidade segundo o seu ideário 
cientista. Neste sentido, o criacionismo leonardino demonstra bem a atenção demorada e a 
análise presciente que o seu autor concedeu ao positivismo, assim como parece caucionar o 
caminho da sua superação. Cf. T. BRAGA, «A Epopeia da Humanidade, Revista de Portugal, 
E. DE QUEIROZ (dir.) Vol. I, Porto, 1889, pp. 193-194. 
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movimento artístico por outro depende, outrossim, da sua dialéctica interna, a 

qual, quando entra em decadência, e cai no «escolasticismo», logo é superada 

por uma outra que nasce vigorosa e contestária da anterior.  

Deste modo, a vanguarda artística nunca se confunde com um 

movimento historicamente situado, incarnando sempre uma dialéctica de 

permanente criatividade e superação. Sem embargo, Leonardo reconhece que 

a superação dialéctica de um movimento por outro não impede que a sua 

marca mais profunda mantenha sentido e valor; de facto, «cada escola tem a 

sua dialéctica peculiar pelo ponto de partida, mas quando subidas a alturas 

superiores, todas abrangem o homem e o mundo, até ás relações universais ou 

religiosas. E o belo está sempre num certo acordo entre o real imediato e o 

ideal procurado84». Leonardo não sendo hegeliano, de Hegel parece 

aproximar-se neste ponto, pois se por um lado aceita o papel do espírito activo 

e construtor na História, por outro, também parece não enjeitar o conceito da 

«unidade total» que Hegel reclamava para o belo, na sua relação com o Ideal85.  

Como referimos, também o sublime terá um enquadramento diverso 

para Leonardo em relação ao autor da Crítica da faculdade do Juízo: para 

Kant, o sublime nasce da contradição entre o real e o ideal, como resultado da 

actividade supra-sensível da razão; para Leonardo, o sublime constitui o 

«momento máximo da dialéctica estética», não é fruto de um momento superior 

do belo – aqui objectando a Kant a atribuição das duas categorias a faculdades 

diferentes – e resulta de um «acordo entre o nosso pensamento animal e 

humano e o pensamento central cósmico, que, pelas cumiadas do primeiro nos 

                                                        
84 Ibid., p. 220. 
85 G.W.F. HEGEL, Estética, Lisboa, 1993, pp. 94 ss. 
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ergue para além dos astros86». Ora, se o sublime kantiano resulta de uma 

faculdade especial, originada por um acordo formal de faculdades, para 

Leonardo é fruto da altura e da intensidade a que se eleva o pensamento, 

revelando-se aqui, uma vez mais, a dimensão inteligível a que Leonardo dá 

primazia em detrimento da «imagem» ou representação meramente sensível 

dos objectos, questionando, novamente, a articulação formalista kantiana das 

várias faculdades do sujeito; não se sentindo satisfeito com a solução 

formalista da harmonia das faculdades, Leonardo insiste: «se o sublime resulta 

da razão em frente das convenientes solicitações dos sentidos, como explicar a 

relação de tão afastadas faculdades, a sensibilidade e a razão?87». 

Para Leonardo, a intuição constitui a chave para ultrapassar esta aporia. 

Na verdade, o criacionismo parte de uma «irredutível intuição», isto é, de todos 

os dados que se nos apresentam sem os construirmos, ainda que, sobre esta 

intuição primeira, o pensamento elabore, em síntese construtora, uma intuição 

de «segunda ordem88». É, aliás, neste sentido que Leonardo define o próprio 

racionalismo, ou seja, «racionalista quer somente dizer ser a realidade a 

racionalização da intuição89», como colocara em nota no manuscrito de O 

Criacionismo. A intuição e o pensamento, conquanto faculdades que 

dialecticamente se articulam, jamais se ilidem ou subsumem, promovendo em 

contínuo a superação das sínteses que realizam90. Desta relação se infere o 

singular valor da dialéctica artística adentro do pensamento criacionista, pois 

ainda que a acção racionalizante seja contínua, persistente e indissociável da 

intuição, esta acaba por exceder aquela, constituindo a fonte da riqueza do 

                                                        
86 L. COIMBRA, Obras Completas (1913-1915) Vol II, op. cit., p. 226. 
87 Ibid., p. 225. 
88
 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 26. 

89 Ibid, p. 66. 
90 P. GOMES, A Teologia de Leonardo Coimbra, Lisboa, 1995, pp. 36-37. 
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criacionismo como sistema nocional dialéctico que aspira ao ser e à verdade. 

Neste contexto, afirma o autor: «a intuição é um imenso oceano fremente sob 

os sulcos da superfície. E os motivos desses sulcos estão não só nos ventos 

ou impulsos exteriores, mas nos estremecimentos da profundidade. Por isso o 

valor das artes, não só como fontes de virtude, ou capacidade de esforço pois 

nela é presente o espírito dramático da vida, mas também o seu valor de 

realidade, como perenes fontes de intuição, não deixando adormecer o espírito 

em coordenações realizadas91».  

Na verdade, a possibilidade do «juízo estético sobre um objecto 

simplesmente com respeito à relação da sua representação com o sentimento 

de prazer ou desprazer92», como Kant teorizara na Crítica da Faculdade de 

Julgar, já Leonardo a rejeitara na sua primeira obra sistemática; o criacionismo 

não nega uma ordem sentimental, porém, na dialéctica psicológica, as 

sensações são superadas na actividade de síntese que gera o «eu pessoal», 

noção que suplanta o conceito de indivíduo. Na dialéctica do sentimento, afirma 

Leonardo que «o sentimento vital transforma-se em sentimento ideal, por 

substituição de motivos, isto é, pelo pensamento93». Para o autor, uma 

autonomia do prazer perante um objecto estético constituiria, no limite, a 

negação ou a destruição da consciência: «o prazer pelo prazer seria o 

empobrecimento e até a morte da consciência – e remata – «a esse 

egocentrismo é substituído o altruísmo por via de substituição de motivos94». 

Deste modo, o egoísmo do prazer «infecundo e mortífero», situado no «eu 

contingente», isto é, na consciência individual, é superado pelas oposições que 

                                                        
91 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 19. 
92 I KANT, Crítica da Faculdade do Juízo, A. MARQUES (introd.), A. MARQUES e V: ROHDEN 
(trad. e notas), Lisboa, 1998, p. 102. 
93 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 227. 
94 Ibid.. 
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o «eu individual» coloca «para si» atingindo desse modo o «eu pessoal», ou 

seja, a pessoa, epicentro da liberdade moral. Ora esta passagem da 

consciência individual à «pessoa», ou «consciência colectiva», e a ordenação 

do sensível pelo pensamento inviabiliza toda a estética kantiana dentro do 

criacionismo. Neste sentido, será lícito afirmar com Leonardo que o esforço do 

criacionismo é construir «a passagem da sensação à pessoa». Adentro da 

teoria da evolução do belo, o criacionismo admite ainda uma gradação do 

sublime na sua dialéctica intrínseca, pois, compreensivelmente, o sublime 

constituirá o momento mais alto em que cada «eu» se eleva a «pessoa» 

colectiva, ou do universo, sendo que esse processo terá uma necessária 

dimensão “subjectiva” (sublinhado nosso): «o sublime aparece quando, 

progressiva ou bruscamente, a pessoa religiosa (unida ao todo) se afirma, em 

absoluto ou em dúvida, directa ou indirectamente95»; em abono da gradação do 

sublime, afirma o autor que o sublime inerente à tragédia de Cristo é superior 

ao sublime da tragédia de Prometeu; sendo que ambos se sacrificam pelo 

amor aos homens, o herói grego fá-lo em nome do idealismo socrático da 

ciência, mantendo-se num nível naturalista; Cristo, por seu lado, fá-lo por 

fraternidade amorosa, manifestando, em última análise, que o sublime é mais 

que o «absolutamente grande» kantiano: o sublime é o «sentimento do 

infinito», razão pela qual Leonardo concorda que para os gregos a irrupção 

deste «irracional transcendente» superior à razão, não era comportável, já que 

o sublime resultante do excesso dionisíaco submetido à ordenação apolínea 

era fruto de um «irracional imanente» anterior à razão; neste sentido também é 

a arte clássica mais uma arte do belo – que na harmonia geométrica procura 

reflectir a harmonia do homem e da natureza –, do que uma arte do sublime; 
                                                        
95 Ibid., p. 309. 
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mesmo na tragédia, o herói, segundo Leonardo, está demasiado submetido à 

«concupiscência condicional do Destino96» no que este tem de insondável, de 

dúvida e de pavor. No cristianismo, o sublime dá-se no «encontro» de um ser 

com a grande Unidade, que tudo une e é o seio onde os seres se irmanam. 

Aqui, Leonardo supera definitivamente a concepção do sublime como simples 

acordo de faculdades, sublinhando-lhe os seus diferentes graus, concluindo 

que entre o sublime das tragédias gregas e o sublime do cristianismo vai uma 

civilização inteira. Além disso, argumenta, o sublime inerente ao peso do 

«Destino» na tragédia clássica é muito diverso do seu peso na tragédia 

moderna, e particularmente no modo como o realismo e o naturalismo 

artísticos, em concreto, o interpretaram e viveram no século XIX.  

Ora, se o belo é imediato e o sublime mediato, o cómico há-de surgir 

entre as duas categorias, constituindo a figura de D. Quixote de Cervantes o 

melhor exemplo para Leonardo; adianta o autor que só alcançará o sublime 

quem ultrapassa a quimérica vontade de uma vivência imediata e aparente na 

sua fantasia idealista e distraída, tal como acontece com o ilustre cavaleiro. 

Aliás, foi o facto de Bergson ter atribuído ao engenhoso cavaleiro a categoria 

de cómico, a partir exclusivamente daquela sua característica vivencial que 

levara Leonardo a acusar o autor de Matéria e Memória de ter, a partir do seu 

vitalismo, cousado também em matéria de arte, desvalorizando desse modo a 

importância do papel da ideia na essência do sentimento97. 

Por outro lado, a estética criacionista, pela sua própria estrutura, articula 

a beleza estética com a beleza natural, e finalmente com a beleza moral. Para 

Leonardo, existe uma «finalidade implícita» que activa todo o processo 
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dialéctico, no qual a ideia informa a matéria, mas esse processo parte da 

harmonia intrínseca da própria natureza, «harmonia que ondula, vibra e é98», aí 

se encontrando o próprio fundamento metafísico da beleza natural. Porém, não 

esquecer que em parte alguma está a «exterioridade pura, a quantidade pura, 

o movimento desentranhado e oco99», facto que leva Leonardo a preferir os 

poetas que buscam «a alma da solidão, a harmonia das esferas» – desiderato 

estético que a obra de Pascoaes encarnava –, por oposição aos que buscam a 

vertigem, e o «galope do cavalo mecânico», desprezando estes últimos a 

beleza intrínseca do mundo, acusando nesta referência crítica os poetas 

modernistas, que Leonardo apodara de «orfeo-futuro-sensacionista», neles se 

incluindo Fernando Pessoa, juízo que Leonardo faz a partir da reduzida parte 

da obra do poeta dos heterónimos conhecida à época. Talvez que também aqui 

se possa perceber melhor, para além das dissidências em termos filosóficos, o 

mal entendido entre Leonardo Coimbra e Raúl Leal, que o levara a redigir uma 

fortíssima crítica adversa ao autor de Sodoma Divinizada, a propósito do longo 

prefácio, intitulado «Liberdade transcendente», que escrevera para a obra 

Hipnologia Transcendental, de João Antunes.  

 

 

Uma Estética do Movimento  

 

As aportações exaradas ao longo dos vários escritos de Leonardo, seja 

nos dispersos, seja nas obras de tomo e de maior valia sistemática, parecem 

convergir numa verdadeira estética do movimento, âmago da cosmologia 
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99 Ibid., p. 229. 
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leonardina; esta cedo fora gizada, manifestando desde logo o seu sinal realista, 

e a sua recusa de uma marca exclusivamente subjectivista, já que, afirma o 

autor, a «alegria da Unidade» constitui a «grande razão da Arte».  

Na verdade, o realismo leonardino não concebe a psicologia fora da 

física, brotando a arte do re-encontro do Universo enquanto «geometria sonora 

e luminosa» que resultara do «drama original». Assim, se há uma unidade 

reencontrada é porque algures houve uma cisão; de facto, a primeira 

manifestação consciente do cosmos surge de uma cisão do amor integral, da 

qual resultam as artes, a filosofia e a ciência, facto que, segundo o realismo 

criacionista, determina o seu movimento futuro em direcção à origem à qual 

pertencem. Neste sentido, determinismo e liberdade, termos opostos, haverão 

de constituir uma síntese, depois de submetidos ao método criacionista da 

dialéctica ascensional, isto é, um acaba por decorrer do outro, adentro do 

movimento espiralado que o homem executa ao “construir” (sublinhado nosso) 

o universo, o tempo e o espaço, pois só após essa cisão inicial o mundo se 

torna legível. Do mesmo modo se pode compreender que o processo artístico 

não reproduz ou descreve simplesmente o objecto, a partir de um modelo 

exterior, mas pressupõe uma posse recíproca de sujeito e objecto100: «cada ser 

terá de respeitar as leis íntimas das formas para nelas penetrar de qualquer 

modo101». 

 A estética do movimento surge com maior detalhe em A Alegria, a Dor e 

a Graça, obra na qual Leonardo assume, sob invocação nietzschiana, o 

universo enquanto representação estética; na verdade, o movimento «é a 

expressão exacta da natureza do ser», e será neste sentido que o autor afirma 

                                                        
100 L. RIBEIRO DOS SANTOS, Melancolia e Progresso, op. cit., p. 249. 
101 L. COIMBRA, Obras Completas (1916-1918), Vol. III, op. cit., p. 77. 
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que do movimento emanam as artes da pintura, da escultura, da arquitectura e 

da música. Dentro do universo, o artista e a criança apresentam-se como os 

seres que possuem algo da Origem à qual estão ligados pela imaginação, e 

pela qual penetram e interpretam a existência: «a imaginação permite ir nesse 

impulso, no sentido da torrente, para os lados da origem, e pressentir, no 

estremecimento amoroso, a longínqua analogia que explique a atracção dos 

corpos, a unidade da Vida, a centralização dos mundos102»; ou seja, a 

imaginação converte-se num prolongamento da própria acção criadora do 

mundo, irmanando-se com a «mobilidade do fundo», sobre o qual se inscreve a 

aparência formal dos objectos.  

Atento às vanguardas artísticas do princípio do século XX, encontra 

Leonardo no futurismo uma interpretação, a seu ver, errónea, do movimento, 

pois que esquece não só a sua natureza metafísica, como o carácter orgânico 

e realista de toda a criação artística, para além da sua vocação social; segundo 

Leonardo, ao elogiar a velocidade, o automóvel e o aeroplano, deles fazendo o 

símbolo de uma nova estética, o futurismo subordina a Natureza à cultura, 

superficializa a criação artística, opondo-se, desse modo, à visão teleológica 

criacionista. O movimento para Leonardo excede a sua tónica industrial e 

tecnológica, constituindo «a mais clara linguagem de convívio e acordo», está 

antes e depois dos objectos, aos quais insufla a forma, e é esta “forma” 

(sublinhado nosso) que a arte há-de respeitar na sua prática, mantendo a sua 

fidelidade ao real, já que «o objecto estético não é, como o não é o objecto 

científico, uma coisa; é, sim, um sistema de harmonia, é a lei das sensações 

estéticas103». Aliás, neste sentido, Leonardo entende que este «sistema de 
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harmonia» há-de subsumir-se a uma «sociedade de actividades» que a ciência 

busca no «determinismo da sua acção» e a arte no «âmago da sua 

intimidade», não podendo existir juízo estético fora da descoberta desse 

conjunto de leis harmónicas.  

Ora, sendo que a arte valoriza a esfera sensível da realidade, e a 

estética organiza a sua comunicação, então, para Leonardo, aí surgirá 

necessariamente a garantia da autonomia artística, de modo não coincidente 

com a tradição moderna. Quanto à universalidade do juízo estético, já o 

afirmámos, não é também ele para Leonardo fruto de um acordo de 

Faculdades – e, nessa medida, universal em razão do fundo de humanidade 

que caracteriza todos os homens, como defende Kant –, ou mesmo de um 

juízo intuitivo como propunha Wundt; para Leonardo, «o juízo do belo é 

«sobretudo universal no significado em que o é o dever, no sentido social de 

compreensivo enleamento da realidade».104 

 Ora é neste «enleamento da realidade» que a arte se situa devendo nele 

captar os elementos artísticos (cor, som, linha, entre outros) que residem no 

interior dos corpos, procurando através do movimento – e dele dando 

testemunho (as artes «falam ao homem a linguagem do movimento105», reforça 

Leonardo) – promover o encontro da obra com o eu modelo. E será a partir 

deste encontro que Leonardo concebe a natureza das artes, subtilmente 

insinuando a impossibilidade ontológica do abstraccionismo, através da sua 

habitual linguagem poética que, enriquecendo o seu discurso, oferece 

dificuldade acrescida ao hermeneuta.  
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Em relação à pintura, que define como «a eloquência dos corpos sob a 

inspiração da luz», afirma: «A pintura, da natureza ao homem, não deverá 

perder o significado da cor e do traço; e, se no homem uma sombra quer 

indicar o aprofundamento duma alma, não esquecerá que a sombra é, nos 

corpos, uma retirada da cor para dentro, um movimento em profundidade106». 

Ora, é neste sentido que Leonardo parece preferir a «pintura do ar livre» à 

pintura clássica excessivamente idealizada, e sobretudo à pintura futurista, 

onde reconhece um vago e inconsequente «impressionismo do movimento». A 

partir daqui, torna-se inevitável a crítica ao subjectivismo pictórico de um 

romantismo e de um naturalismo onde predominem as «impressões subjectivas 

do espectador visual», por contraponto a uma arte que realiza o seu percurso 

da natureza ao homem: «devia a pintura, tomando o valor real (no sentido que 

lhe deu o movimento) da cor e da linha, caminhar da natureza ao homem num 

enriquecimento contínuo. 

 Assim evitará o postiço de um simbolismo sem linguagem real, o 

mesquinho, o efémero dum impressionismo subjectivista, e o falso de um novo 

impressionismo do movimento, desarticulado e de aspectos relativos a um 

relativo espectador.  

 Esta última tendência, que entra no vago termo de futurismo, é uma 

incompreensão da essência completa do movimento107». Quanto à escultura, 

diz-nos o autor, em metáfora poética, que «há-de dar a linha geométrica, o 

limite da forma; mas tem de dar a linha como o instantâneo da vaga que, 

deixando a praia, nela desenhou, palpitante e vivo, o aromático corpo108». Já a 

arquitectura surge aos olhos de Leonardo como a mais simbólica das artes, 
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que resistindo à tirania da gravidade, eleva aos céus, como na arquitectura 

gótica, a mais alta representação dos pensamentos humanos: «a arquitectura é 

uma arte de próxima finalidade, cuja beleza é a adaptação finalista; ou quando 

de superiores interesses, é uma arte simbólica. O seu simbolismo consiste na 

representação dos pensamentos humanos pelo elementar movimento dos 

corpos. A gravidade é, no mundo físico, o mais amplo abraço dos mundos e 

dos corpos; o homem todavia sente a prisão do planeta, e, esquecendo o seu 

íntimo sentido social, revolta-se, por vezes, contra a tirania gravítica109». Neste 

contexto, consagra Leonardo a sua estética do movimento: «pela cor e pela 

linha é o movimento um novo revelar de formas e intimidades110». A partir do 

movimento, fará Leonardo decorrer uma outra classificação as artes, surgindo 

a música e a poesia como aqueles em que não só está presente um motivo de 

superioridade de expressão, como um maior poder revelador do movimento, 

pois nelas o drama não é apenas «apresentado», mas sobretudo 

«representado»; são estas que, contendo implícita a dimensão do tempo, 

acabam por actualizá-lo na organização dos seus elementos, apresentando 

uma face mais sensível da eternidade, de modo animado, vivo e dramático; por 

contraste, a arquitectura surge, neste contexto e em relação à sensibilidade, 

como uma «mineralização da vida»; nas suas obras, a pintura e a escultura 

apresentam «a eternidade pelo isolamento dum fenómeno em que se fez a 

plena realização de um princípio111». Porém, todas as artes, em virtude de 

falarem à sensibilidade humana, constituem uma luta contra a morte refazendo 

(sublinhado do autor) permanentemente a vida. À semelhança do processo 

artístico, e no contexto da obra A Alegria, a Dor e a Graça, a dialéctica 
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criacionista surge aplicada, pois a Alegria, enquanto afirmação, simboliza a 

comunhão e a harmonia com a Natureza; já a Dor, experiência cósmica de 

dúvida, que faz sofrer o homem perante a materialidade do Universo, constitui 

momento de negação; a superação, realizada através da negação da negação, 

surgirá por via da Graça, símbolo da Unidade reencontrada pela pessoa 

moral112. Ora, é a partir desta última noção-chave do criacionismo, no contexto 

das relações do humanismo cristão com o cristianismo, na sua expressão 

católica, que Leonardo atingirá a analogia entre «beleza criada» e «beleza 

incriada», e que deixará expressa na sua última obra de fôlego, A Rússia de 

Hoje e o Homem de Sempre, dado à estampa em 1935, um ano antes da sua 

morte. É essencialmente no capítulo intitulado «A vida Espiritual» que 

Leonardo fará essa analogia, ultrapassando agora definitivamente o idealismo 

platónico. Por «beleza criada», entende o autor ser «um esplendor do espírito 

na alma, um luar da alma no corpo, uma transparência da ideia na matéria113», 

por contraste com a «beleza incriada» que é constituída por «Deus encerrando 

em si a virtude e a fonte de todos os seres, seja Deus esplendoroso de vida 

integral, vida-origem, a vida viva da plena convivência trinitária114». A partir 

deste pressuposto, afasta Leonardo a possibilidade de um esteticismo puro à 

maneira de Nietzsche, pois que, neste sentido, não pode a arte situar-se além 

do bem e do mal, já que a beleza criada se mantém vinculada, justamente pelo 

movimento, a uma beleza maior. Este vínculo é precisamente o elemento que 

impede a existência de um «Deus-Artista e amoral», tal como Nietzsche 

defendera, e será também a partir deste princípio que Leonardo criticará a 
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114 Ibid., p. 277. 
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excessiva idealidade da espiritualidade ortodoxa russa, bem espelhada no 

simbolismo da pintura icónica. De facto, o cristianismo aparece a seus olhos 

como a religião que melhor concilia imanentismo e transcendentalismo, e no 

seio da qual o realismo criacionista encontra plena realização estética, pois que 

é no cristianismo que «a beleza é a magnetização do inferior pela presença 

invisível do superior, seja, a orientação orgânica e hierárquica dos seres 

inferiores pelas linhas de força vindas dos superiores, à gravitação do universo 

para Deus115». Invertendo a lógica da estética de Nietzsche, Leonardo defende 

que espírito da tragédia surge de uma acção apolínea, na qual o universo plural 

tem uma função catárctica face ao Uno originário, surgindo em segundo plano 

a vitalidade dionisíaca inscrita apenas numa dimensão onírica. Não obstante as 

críticas à estética nietzschiana, Leonardo, tal como fizera o filósofo de A 

Origem da Tragédia, reitera o valor supremo da música enquanto expressão 

artística, à semelhança da poesia que, através da palavra, realiza a mais alta 

expressão do Universo.  

 

 

Da «Razão Poética» ao Humanismo Personalista 

 

Na constelação axiológica que rege a teorização poética em Portugal no 

século XX, a doutrinação criacionista constitui o terceiro pilar dessa imensa 

catedral que Fernando Pessoa e José Régio ajudaram a construir com as 

respectivas teorias das artes poéticas. Na verdade, muito do que constituiu os 

movimentos do Orpheu e do Presencismo fora despertado pela chama neo-

                                                        
115 Ibid., p. 276. 
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romântica do movimento da Renascença Portuguesa116. Se Pessoa não fora 

assumidamente um saudosista, cedo se demarcando da incidência poética e 

filosófica do saudosismo, e se Régio viria a afirmar, contra uma estética da 

ausência, o ideário presencista, é ainda por antinomia e ou afinidade – por 

vezes mais subtil do que explícita –, com a Renascença Portuguesa que o 

primeiro e o segundo modernismos se afirmam. Seja como for, aquém ou além 

do sensacionismo pessoano e da teoria estética da «expressão» de teor 

psicologista defendida por Régio, surge a posição onto-teorética de Leonardo 

Coimbra face à poesia portuguesa. Se a ciência, a arte, a filosofia e a religião 

constituem a tetralogia que há-de formar dialecticamente a consciência, no que 

diz respeito à segunda das esferas do humano, pelas quais se constrói a 

realidade, ganha o poeta lugar de relevo. Não que a arte do pintor, do escultor, 

do arquitecto ou particularmente do músico não equivalha à do poeta; neste 

sentido, Leonardo destaca o «exílio hamlético» do Desterrado, a «bruma de 

sonho» e o «mistério» presentes na pintura do Infante de Malhoa, ou o 

«enternecido cristianismo117» das figuras de António Carneiro, para além da 

música que, sem atingir a plenitude divina, dela se aproxima na dimensão 

espácio-temporal que cria e a aproxima de uma «pura vivência espiritual». Para 

Leonardo, todos os artistas fixam a ideia que os anima, naquele momento 

fugaz da criação artística: «o pintor põe os corpos dizendo a intimidade do seu 

ser sob a bênção da Luz que os inspira, o escultor arranca à forma que dá, na 

sua geometria, a presença da unidade e da vida118». A sua admiração por 

António Carneiro, partilhada por Teixeira de Pascoaes, advém dessa relação 

entre a arte o drama humano, o qual o pintor dizia nunca perder de vista 

                                                        
116 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 7. 
117 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 309. 
118 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 64. 



 218

quando realizava as suas obras119. É também neste âmbito que a figura do 

Desterrado surge valorizada pelo movimento da Renascença Portuguesa, 

encarnando uma doce melancolia assimilável ao sentimento saudoso. Se para 

Teixeira de Pascoaes se assume como a «esfinge da raça», para Leonardo é a 

mais fiel representação da condição humana no seu trânsito entre os vários 

planos de vida espiritual, a saber, a pátria, a religião, o universo120. O 

Desterrado simboliza a saudade de uma unidade cindida – a nostalgia do 

infinito –, a «angústia do pensamento» através da qual o mundo subjectivo e o 

mundo objectivo eternamente se atraem, e buscam121. 

Porém, parece ser o poeta, o artista que melhor perscruta na madrugada 

o infinito e a eternidade em que se inscreve: «ele, só ele [o Poeta] sabe extrair 

a eternidade ao instante. Ele vai dizer a todas as cousas mortais que há 

eminências que dominam o Infinito. E, no seu coração por virtude do seu amor 

divino, as cousas efémeras se volvem imortais122». Como já foi referido, para 

Leonardo, como para Pessoa e mais tarde Álvaro Ribeiro, a palavra assume 

valor maior na constelação das criações humanas. Há, de facto, nestes autores 

uma perscrutação do ser no âmbito da linguagem que o constitui e lhe dá 

sentido: «pela palavra humana claramente se levantam as criaturas a inquirir 

do valor universal das suas existências; pela palavra humana se dissipa todo 

um abismo de sombra, virtualidades sepultas se erguem à realidade123». De 

facto, para Leonardo, como virá a afirmar sobre Junqueiro, poeta que a seu ver 

fizera o percurso inverso, o valor da palavra assume importância radical no 

                                                        
119 Flórido de Vasconcelos (apres.), «Notas de Viagem em Itália de António Carneiro (1899)», 
Estudos Italianos em Portugal, nº 45-46-47, Lisboa, 1982-1983-1984, p. 109. 
120  L. COIMBRA, Obras Completas, Vol. IV (1919-1921), Lisboa, 2007, pp. 80-81.  
121 Ibid., p. 106. 
122 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit.,, p. 18.  
123 L. COIMBRA, Obras Completas (1916-1918), Vol. III, Lisboa, 2006, p. 83. 
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âmbito do criacionismo, pois que, no limite, «as almas religiosas vão do 

pensamento para a palavra124». 

Em O Criacionismo, a poesia surge no cume da hierarquia das artes, ao 

expor Leonardo o realismo dialéctico, a partir da análise a que submete a 

poesia intitulada «A Villequier» da autoria de Vítor Hugo. Nesta composição 

poética, defende que o sublime se realiza na passagem ascensional do 

pensamento à consciência religiosa, enquanto garantia do ser, e consente 

(sublinhado do autor) «a presença de um supermundo espiritual125». E assim é, 

afirma Leonardo, tomando as palavras do eu poético do pai que aceita a morte 

da sua filha, pois que «o homem não pode ter a serenidade sombria das 

constelações porque nele é, desde já, a luz do Espírito e o foco do Amor126». 

De facto, a «pessoa», enquanto indivíduo ascendente do situado para o 

insituado, realiza o máximo da experiência artística só possível por via de uma 

intuição criativa. Para Leonardo, só no Amor, que é sempre anterior ao 

conhecimento, se dá o encontro perfeito do sujeito e do objecto, e será por via 

do Amor, fonte do ser, que Leonardo garante a metafísica como essência do 

conhecimento127.  

Só neste sentido concede o autor a plenitude do «sistema integral da 

dialéctica artística», num amplexo que exorbita todo e qualquer formalismo, o 

qual é sempre identificado com uma abstracção, da qual está ausente o sinal 

realista e o pensamento metafísico como veículos dessa «experiência-sintese» 

final. 

                                                        
124 L. COIMBRA, Guerra Junqueiro, P. SAMUEL (Nota Prévia, organização e fixação do texto), 
Porto, 1996, p. 19. 
125 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 305. 
126 Ibid.. 
127. L. COIMBRA, Guerra Junqueiro, op. cit., p. 67. 
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Na verdade, o apreço de Leonardo pela poesia, actividade central da 

cosmologia criacionista, levara-o a esboçar uma monadologia que dedica aos 

poetas portugueses religiosos. Nesta, reafirma a artificialidade do criticismo 

kantiano, patente na cisão entre fenómeno e númeno, desligados o primeiro da 

sua efectiva relação com o Absoluto, e, portanto, com a verdade, e o segundo 

separado da sua existência activa, isto é, da sua realidade128; contra a teoria do 

conhecimento determinada pelo apriorismo de categorias e pelas formas de 

sensibilidade, propõe uma cosmologia, enquanto sociedade de mónadas ou 

conjunto de seres, actividades potenciais e movimentos que representam já a 

plena actualização das mónadas, e que dão corpo à sociedade cósmica no 

seio da qual se gera o conhecimento; este surge não enquanto tradução livre 

puramente racional, como Kant defendera, mas apoiada no movimento, que 

jamais se deterá, pois que a dialéctica é contínua em direcção ao plural-uno, às 

mónadas e a Deus, em Quem parece deter-se em síntese última; este facto, 

saliente-se desde já, parece constituir a aporia fundamental da filosofia 

criacionista, ou seja, se Deus constitui o Infinito Amor, Verbo intransitivo no 

qual o homem realiza a sua vocação e plenitude, então a dialéctica parece ter 

um limite que levará o criacionismo a «cousar» em Deus129. Uma vez mais 

contra o apriorismo temporal kantiano, e sob magistério assumidamente 

bergsonista, Leonardo assume o tempo como dimensão coetânea da vida, 

como adaptação e luta do homem nela e por ela130; é pelo tempo, aliás, que se 

mede a inércia e o grau de actividade que caracterizam todos os seres. Assim 

a sociedade de mónadas compreende os seres – únicas realidades –, 

                                                        
128 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 21. 
129 Ângelo Alves, «Leitura Metafísica de A alegria, a Dor e a Graça, obra-prima de Leonardo 
Coimbra», Revista Portuguesa de Filosofia, J. FRAGATA (dir.), Tomo XLI, Fasc. 2-3, Abr-Set., 
Braga, 1985, p. 207. 
130 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 23.  
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hierarquizados desde o mais inerte até aquele que realiza maior actividade, ou 

seja, o homem, ser que traduz e resume toda a escala. Será neste sentido que 

para o homem, e particularmente para o Poeta, reivindica Leonardo o «Ideal», 

isto é, o «excedente de actividade» que dá sentido à arte, pois para ela 

funciona «como o pólo para a agulha131» e é a “porta” (sublinhado nosso) que 

abre para a liberdade e para a transcendência de Deus. Como referimos, a 

experiência criacionista, da qual brota a consciência por via do conhecimento 

gerado na dialéctica já exarada, polariza-se, de facto, entre a inércia e a 

liberdade; neste sentido, afirma Leonardo que todos os seres se medem pelo 

seu «ritmo, excedente psíquico ou liberdade», assim como todos os seres 

contêm materialmente os outros; no caso do homem, a sua compreensão dos 

outros homens leva-o a realizar uma actividade livre e nessa medida sente e 

concebe Deus. Neste processo, comparece a ciência pois que é ela a única 

actividade apta a medir o grau de inércia de cada ser, e deste modo a sua 

diferenciação rítmica – a sua alma – aí se operacionalizando a sua 

universalidade, pois, como foi afirmado, todos os seres contêm algo de inerte e 

algo de actividade livre132, em diferentes graus que variam em cada ser e de 

ser para ser, constituindo ambas a face objectiva e subjectiva da realidade, 

respectivamente. É neste ponto que ciência e arte revelam, uma vez mais, o 

seu grau de complementaridade, pois se a ciência demonstra os modos em 

que a actividade dos seres se revela, a arte procura interpretar essas 

actividades, harmonizando-se naquilo que Leonardo apelidará de «moral 

cósmica ou religião»; em simultâneo, formam o universo enquanto «sociedade 

de consciências que se buscam e se ignoram», constituindo este o pressuposto 

                                                        
131 Ibid., p. 211-212. 
132 Ibid., p. 24. 
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de toda a obra de arte, e particularmente da obra poética. Uma vez mais surge 

à luz do dia o fundamento realista do criacionismo que não demonstra 

afinidade alguma com o realismo ou o naturalismo oitocentistas na sua 

incidência social, psicológica, natural e fisiológica. Nesse âmbito, entende 

Leonardo a estética não em sentido estritamente científico, mas enquanto 

«libertação da fatalidade que nos empurra», e deste modo a contemplação 

estética converter-se-á em certeza do absoluto133, na medida em que a arte é 

reveladora do irracional através das «forças excedentes do subconsciente 

lúdico», que contaminam a consciência.  

 Ainda com relação ao tempo e ao espaço, enquanto dimensões que 

medem o grau de inércia e consequentemente de acção de cada ser, Leonardo 

prossegue o diálogo com o kantismo, re-apresentando as duas categorias 

como formas da sensibilidade, já que, adentro do criacionismo, o homem vive 

no passado pelas obras do espírito, no presente pelo corpo e no futuro pela 

liberdade, alma ou espírito. Quanto ao espaço, é nele que o homem baseia a 

sua «divina acção libertadora», ou seja, se é através da superação da 

resistência da matéria que a inteligência constrói o Universo, é pela 

inteligência, enquanto prolongamento do seu corpo, que o homem vive no 

presente, e será pelo amor, enquanto «actividade original, intemporal e 

absoluta» que viverá na Eternidade e no Absoluto, ou seja, Deus134. 

Se na estética criacionista todas as artes revelam «as linhas de 

compreensão do universo135», pois em todas a consciência exorbita a 

sensação, Leonardo confirma ainda assim a poesia como a maior criação 

intelectual dos portugueses; defende o autor que na imaginação poética pode 

                                                        
133 Ibid., p. 28. 
134 Ibid., p. 25. 
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observar-se a harmonia entre duas tendências, a saber: a representação e a 

sensibilidade. Porém, por vezes acontece que essa harmonia é quebrada, 

manifestando-se o predomínio da representação, isto é, da ideia, em 

detrimento da sensibilidade. Como exemplo do predomínio da primeira, 

Leonardo aponta a obra poética de Antero de Quental por contraponto à obra 

de António Nobre na qual predomina a sensibilidade. Aliás, ao pensamento 

filosófico de Antero dedicara Leonardo aprofundado estudo, no qual, apesar da 

crítica que tece à irredutibilidade anteriana entre Realidade e Absoluto, nela 

ressalva a presença do «ideal» assim como a aceitação da doutrina da pessoa, 

elementos fulcrais também para o criacionismo. Já em A. Nobre, o drama da 

existência perpassa toda a sua poesia, facto que necessariamente Leonardo 

exalta, pois que a alma de Nobre se embebe nessa torrente de religiosa dor 

criando uma poesia em que a palavra anseia e busca o denso mistério no qual 

encontra ressonância. Aqui destaca Leonardo o valor catárctico da arte, que 

purifica autor e leitor por via da sublimação das psicoses subconscientes que 

na poesia se actualizam. Cabe dizer que, a propósito da obra de Junqueiro, 

Leonardo faz a defesa da arte enquanto catarse, situada a partir do legado 

aristotélico, actualizado, como refere, pelas teorias freudianas; ou seja, a 

ritualização da vida pela arte, assim como a contaminação da arte pela vida, 

através dos tabus, dos dramas pessoais e dos próprios complexos da libido 

constituem um grande motivo da arte: «o artista vai ao complexo da vida, 

encontra nele a fonte, a seiva, que é o seu melhor alimento, toma-a em suas 

mãos ungidas e é, então, a Arte a redoma de alabastro em que se guarda para 

as gerações a própria essência do esforço de viver136». É neste contexto que 

António Nobre, mais afeito à sensação que à Ideia, apenas pressente o «Ideal» 
                                                        
136 Ibid., p. 146. 
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e dele dá testemunho por via negativa, absorvido que está na profunda 

«obscuridade do real», traduzindo em palavras que são actos, segundo 

Leonardo, a “sua“ (sublinhado nosso) realidade que a palavra e o pensamento 

não esgotam. Em Guerra Junqueiro, porém, a tensão entre emotividade poética 

e inteligência filosófica não se totalizam desde o início no Absoluto, ainda que, 

sem embargo de Junqueiro ser um poeta mais intelectual que emotivo, seja 

ainda no Absoluto que ressumam os seus últimos anseios pois que dele 

voluntariamente se aproxima no final da vida. 

Seja como for, é na acção viva, cujas raízes mergulham na realidade, 

que a sensibilidade e a representação se encontram. Constituindo a arte para 

Leonardo o «mais ingénuo documento da alma humana», ainda assim confirma 

na poesia portuguesa a sua vocação de revelar o nosso pensamento 

metafísico. Neste sentido, Pascoaes surge a seus olhos como o poeta em cuja 

obra se congraçam acção e contemplação, além de uma harmoniosa 

«sensibilidade representativa». De facto, Pascoaes ao aceitar a criação do 

mundo como uma cisão, uma queda, o «pecado de Deus», ao qual o homem é 

chamado de modo a emendar a Sua criação, concebe a saudade como o 

sentimento de regresso a essa perfeição perdida, a essa origem em que tudo é 

mistério, e que se perdera por efeito da criação que em si encerra o próprio 

drama de Deus caído. Na verdade, a teurgia profética de Sampaio Bruno 

apenas admite a resposta às questões da origem e do destino do mundo, 

assim como à própria realidade divina por via do mistério. Na verdade, é no 

último capítulo de A Ideia de Deus que nos surge a teodiceia brunina, na qual à 

Perfeição inicial, isto é, ao Espírito homogéneo e puro, por efeito desse 

mistério, sucede o espírito diminuído e heterogéneo, ou seja, o mundo; o último 
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momento da teodiceia comporta uma absorção final em que o heterogéneo e o 

plural regressarão ao homogéneo e ao Uno inicial, no qual todos os seres 

serão reintegrados137. Pelo meio a ideia de uma necessária cisão, de queda de 

um Deus diminuído pelo próprio acto criador, necessitando da ajuda da criatura 

para a ressorção final. Se essa queda é necessária para a inteligibilidade do 

enigma universal, já o Movimento constitui o sentido e o fundamento da 

reintegração das criaturas no Criador138, que, se em Pascoaes se opera por via 

do Amor, em Leonardo operar-se-á por via da Graça. 

 Ora, sendo sabido que o criacionismo leonardino não coincide com o 

transformismo evolutivo de Pascoaes, particularmente com a sua cosmogonia, 

é ainda nesta tensão filosófico-poética, nesta interpretação intrínseca e 

religiosa da vida, que caracteriza o panteísmo pluralista do poeta do Marão, 

que Leonardo vê toda a riqueza poética da sua obra; esta, lembrando, por 

vezes, alguns grandes assombros da filosofia nietzschiana, parece querer 

entregar-se a esses «ingénuos regressos ao estado originário e simples da 

natureza139». Por esta razão considera o filósofo que a obra O Regresso ao 

Paraíso de Pascoaes constitui o momento mais alto da sua poesia, pois que aí 

apresenta a sua integral e definitiva metafísica140. No prefácio que redige para 

a segunda edição, e não deixando de contestar o evolucionismo que em parte 

a obra de Pascoaes também demonstra, Leonardo exalta a «Memória» como 

centro que ordena toda a obra poética pascoalina e a partir da qual propõe, no 

âmbito da sua metafísica, «a mnésica redenção do Universo141». 

                                                        
137 S. BRUNO, A Ideia de Deus, P. GOMES (pref.), Porto, 1998, p. 239. 
138 Ibid., p. 240. 
139 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 38.  
140 Ibid., p. 77. 
141 Ibid., p. 91. 
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Porém, na impossibilidade desse retorno ao paraíso, ergue-se, segundo 

Leonardo, a acção viva, e aí filosofia e poesia revelam o seu parentesco que 

Leonardo não deixa incessantemente de sublinhar142. Esta concepção da razão 

poética confirma a desatenção e mesmo a crítica de Leonardo aos artistas que, 

adentro do modernismo, manifestavam o que o filósofo apelidara de excessiva 

«ansiedade formal de novos valores», como acontecera, segundo o seu juízo, 

com os futuristas, os vertiginistas, os ultraístas, os vibracionistas, entre 

outros143. Apenas a arte, e particularmente a poesia que revela o referido 

«sistema de relações cósmicas» e dá solução ao drama interior de cada 

indivíduo – embora de forma não isolada e em puro registo formal – é que 

merece esse nome, segundo Leonardo. É também neste contexto que 

Leonardo desvenda o significado da irmanação criacionista da Poesia e da 

Religião enquanto «dois nomes diferentes da mesma realidade profunda144». A 

complexa relação destas duas esferas em que o homem orbita é definida nos 

seguintes termos: «a Poesia é um socorro à Religião que se degrada, como a 

religião é o auxílio que do Infinito chega à Poesia que tomba145», bela imagem 

que invoca o verso de Pascoaes: «a folha que tombava era alma que subia»!, e 

que haverá de servir de exemplo para que Fernando Pessoa defenda, nas 

páginas de A Águia, a “originalidade” (sublinhado nosso) da poesia da 

Renascença Portuguesa, e, em resposta ao Inquérito Literário de Boavida 

Portugal, a concepção de Realidade subjacente ao movimento que, segundo o 
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145 Ibid., p. 58. 



 227

poeta que virá a fundar o Orfeu, assenta numa fusão de Natureza e Alma 

(sublinhado do autor) 146. 

Não poderia Leonardo teorizar a razão poética sem exercer sobre a obra 

de Camões, aquele que considera ser o maior dos poetas portugueses, uma 

hermenêutica esteiada no criacionismo, nela confirmando os teoremas sobre 

os quais edificara o seu pensamento. De facto, concebe Leonardo que é na 

poesia lírica que melhor se pode auscultar a passagem do eu individual e 

egoísta, em que o poeta se encerra nos seus sentimentos, para a «universal 

sociedade dos seres», pois que é esse alargamento que garante aos 

sentimentos o seu significado e a sua própria vida.  

Na obra de Camões, espelha-se, segundo Leonardo, a alma dos 

portugueses com as suas virtudes, as quais devem constituir exemplo e 

motivação para a obra de aperfeiçoamento moral, exigência da consciência 

humana, que a tragédia moderna demanda. Em Camões e a Fisionomia 

Espiritual da Pátria, Leonardo faz um paralelo entre a viagem de Vasco da 

Gama a essa outra viagem que pensava ser urgente fazer, ou seja, o trânsito 

ascendente da alma até à zona do Mistério, de forma a conquistar a natureza 

que só na convivência do homem existe, pois que, para Leonardo, «Viajar é 

compreender147»; alfim, como nos diz o autor, congraçando história e memória, 

ciência e arte, num continuum em permanente revitalização: «se conhecer é 

relacionar, é sempre uma atenuada ou viva analogia a alma do próprio 

conhecimento, que da ciência à arte é sempre, embora diferentemente, um 

simbolismo148». Aliás, a analogia constitui o processo fundamental seja do 

conhecimento científico seja da prática artística, pois é através dele que ciência 

                                                        
146 B. PORTUGAL, Inquérito Literário, Lisboa, 1915, p. 147. 
147 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 217.  
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e arte se aproximam da «riqueza concreta do Real, dos processos da vida e do 

Universo físico». No caso da arte, a obra surge da reprodução da natureza que 

o artista executa através da sua alma, isto é, através de uma projecção 

psicológica, postulado que aproxima o criacionismo artístico de uma visão 

neoplatónica, essencialmente plotianiana: «o artista encontra na reprodução da 

natureza pela sua alma o seu único processo criador149».  

Neste contexto, exorta o filósofo à passagem do simbolismo pagão de 

Os Lusíadas ao simbolismo cristão da odisseia do homem, pois «se o corpo de 

Vénus é feito de espuma do mar, a Virgem Maria é a mais alta e translúcida 

espuma da alma150». Analogada à viagem de Vasco da Gama, é sobre essa 

passagem que deve construir-se a nova viagem, isto é, a construção da nova 

fisionomia da pátria que bem precisava, segundo Leonardo, na sua atribulada e 

promissora transição da monarquia para a república. Neste sentido dirá 

também que o amor da pátria, concebida esta como ser vivo com vida temporal 

e espiritual, personalizada na epopeia camoniana, é um amor maior. 

 É curioso notar como Leonardo faz da literatura no mundo moderno o 

veículo de uma nova paideia, assumindo-a como a «morada do Ideal, a 

eternização do efémero, o engrandecimento da vida151». E o poeta, «ser de 

esquisita sentimentalidade» e «arquitecto do ideal» parece ser o demiurgo 

dessa elevação da alma humana à alma cósmica; aliás, neste sentido assume 

a estética um papel genético, dinâmico e libertador. É neste contexto também 

que é possível constatar no criacionismo uma dimensão social da arte, isto é, a 

obra, criada individualmente, contribui para a perfectibilidade moral e social, 

sendo também por esta razão que o filósofo defende o seu valor pedagógico. 

                                                        
149 L. COIMBRA, Obras Completas (1916-1918), Vol. III, op. cit., p. 165. 
150 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 216. 
151 Ibid., p. 204. 
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Além do mais, o filósofo confirma que é na vida social que a consciência activa 

se evola da dimensão egoísta em direcção ao Absoluto: «A consciência activa 

encontra na vida social o motivo de se exercer fora de um egoísmo infecundo e 

mortífero. Aí, tendo de ser consciência perante consciências, isto é, pessoa, 

terá de sair do nível das sínteses actuais e contingentes para as sínteses de 

valor colectivo e, no momento, Absoluto152» 

A propósito do realismo dialéctico da arte que Leonardo confirma nos 

«poetas novos», a saber: Afonso Duarte, Afonso Lopes Vieira, Correia de 

Oliveira, Augusto Casimiro e, particularmente, Pascoaes, entre outros, o 

filósofo criacionista parece precisar o valor da arte: «o artista dá o valor da 

pessoa; a pessoa é original, por isso o verdadeiro artista é uma individualidade. 

Ergue-se na dialéctica artística até pessoa do universo, mas, como pessoa e 

foco de acção, será original e próprio»153». 

A relação da razão poética com a personalidade, isto é, a poesia como 

dimanação da personalidade do artista e a sua transcensão até à categoria de 

pessoa do sistema moral cósmico, que a arte continua, parece garantir como 

uma poiesis a essência do criacionismo, manifestando, em simultâneo, o 

humanismo personalista de Leonardo Coimbra. Na verdade, parece insinuar-se 

aqui o valor moral e teleológico da razão estética, constituindo a pessoa a 

criação artística por excelência adentro do criacionismo, analogando-se o 

artista, quando cria em sentido clássico, ao Artista supremo, que criou a 

natureza e o homem154. É neste sentido, uma vez mais em propósito 

hermenêutico da obra de Junqueiro, que Leonardo sustenta que «o estado 

                                                        
152 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 228. 
153 Ibid., p.307. 
154 Neste sentido, Cf. P. GOMES, «O Humanismo Personalista de Leonardo Coimbra», 
Leonardo Coimbra: Filósofo do Real e do Ideal, Lisboa, 1985, p. 254. 
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poético perfeito é um estado de continuada osmose entre o Poeta e o Universo: 

fluxo-refluxo, exosmose-endosmose, inspirar-expirar155». Será neste acordo 

social compreensivo e simpático que convergirão a razão teórica, estética e 

prática: «o acordo social faz-se por certas categorias do pensamento, do 

sentimento e da vontade, que constituem a razão teórica, estética e prática e 

dão as normas da ordem dentro de verdade, da beleza e da justiça156». 

Subtil, aí se insinua o personalismo leonardino que sem pôr em causa a 

autonomia mental e espiritual do criacionismo, acabará por conceber o homem, 

que se constrói e realiza em liberdade, como a maior das obras de arte; deste 

modo, dir-se-ia que a «arte revela o artista: a obra demonstra o operário; a 

criação continua a pessoa157». Para Leonardo, cedo o afirmara, «a vida moral é 

um grau bem mais alto da vida artística158» procurando recuperar a clareza e a 

harmonia do pensamento helénico que não fazia distinção entre arte e ciência. 

Sem embargo, Leonardo separa estas duas esferas inicialmente, mas acabará 

por uni-las no sentimento religioso, que é pertença da primeira, embora a sua 

riqueza e determinação seja obra da segunda159. Seja como for, uma visão da 

arte, enquanto força original criadora, reveladora do irracional e que fecunda a 

liberdade por via experiência estética, é superada dialecticamente, 

reconduzindo-se no final a um modus de construção da «pessoa moral», cuja 

experiência estética projecta agora o homem para uma realidade metafísica160. 

Na verdade, no criacionismo, a dialéctica estética parece subsumir a dialéctica 

                                                        
155 L. COIMBRA, Guerra Junqueiro, op. cit., p. 46.  
156 L. COIMBRA, Dispersos: Poesia Portuguesa, I, op. cit., p. 100. 
157 P. GOMES, «O Humanismo Personalista de Leonardo Coimbra», Leonardo Coimbra: 
Filósofo do Real e do Ideal, op. cit., p. 254. 
158 L. Coimbra A Luta pela Imortalidade, op. cit., p. 56. 
159 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo II, op. cit., p. 323. 
160 L. COIMBRA, Obras Completas, Vol I (1903-1912), Tomo I, op. cit., p. 241. 
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artística, e o problema do conhecimento belo parece não ser distinto do 

problema do conhecimento do ser161. 

                                                        
161 M. F. PATRÍCIO, A Pedagogia de Leonardo Coimbra: Teoria e Prática, Porto, 1992, p. 210. 
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