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O Humanismo Criacionista de Casais Monteiro. 

Uma Estética da Criação Artística 

 

Além de Régio e de Gaspar Simões, Casais Monteiro perfilou-se como o 

terceiro crítico doutrinário do Presencismo, aduzindo ao movimento um outro 

vector dinâmico. Se no que diz respeito à teoria do fenómeno estético segue a 

linha regiana, por outro lado, o seu pensamento aprofunda a matriz criacionista, 

a partir de uma particular leitura da arte, enquanto «uma das faces da vida1», 

matriz essa que se encontra ancorada na formação de base filosófica que 

recebera na Faculdade de Letras do Porto, sob o magistério de Leonardo 

Coimbra. Membro activo do Presencismo, ao qual pertence de pleno direito, 

Casais Monteiro não deixara de manifestar a sua independência crítica, sempre 

que achou necessário, revelando uma coerência com os princípios que 

nortearam a sua própria doutrinação estética, mesmo quando sentiu que 

poderia melindrar amigos ou antigos companheiros, como aconteceu com os 

directores da Presença, facto que não foi alheio ao fim da revista coimbrã.  

A partir da defesa do individualismo, enquanto «reivindicação interior do 

ser contra o formalismo2», e baseado numa concepção englobante da arte 

enquanto «expressão3» – à semelhança, aliás, de José Régio –, Casais 

Monteiro buscou incessantemente uma fundamentação para o fenómeno 

estético, segundo o modelo de um humanismo criacionista, libertando a 

estética da impessoal teoria da arte clássica radicada na mimese; do mesmo 

modo, procurou autonomizar a arte de quaisquer referências políticas, sociais, 

                                                 
1 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, Lisboa, 2004, p. 145. 
2
 A. C. MONTEIRO, A Palavra Essencial: estudos sobre poesia, S. Paulo, 1965, p. 23. 
3 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, p. 80. 
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religiosas, metafísicas, ou outras, as quais, sendo exteriores à arte, a 

condicionassem, seja adentro do processo de criação, seja na sua 

comunicabilidade com o público. Pelo meio, lutou incansavelmente pela 

autonomia da crítica de arte, enquanto área do saber, particularmente da crítica 

literária, procurando libertá-la de uma hegemonia da «ideia», e de um 

correspondente intelectualismo dominante, os quais inquinavam, a seu ver, a 

produção, a análise e a fruição da especificidade do estético inevitavelmente 

presente na obra de arte. 

Se por ventura considera que a oposição romântica ao classicismo 

representa um passo muito significativo em direcção à plena autonomização do 

eu criador, e bem assim à autonomia da obra, não deixa de lhe reconhecer 

fragilidades assinaláveis, pois que o movimento não lograra a plena defesa da 

obra de arte, enquanto resultado das forças criadoras da humanidade que no 

homem residem, assim como não consumou o afastamento definitivo, no que à 

criação e recepção estéticas diz respeito, das concepções de base platónico-

cristã. Para Casais Monteiro, os românticos ao combaterem o classicismo 

caíram num outro formalismo, pois que aos conceitos clássicos de «belo» e de 

«razão» opuseram as dicotomias «sinceridade-mentira», «verdadeiro-falso», 

«autenticidade-artifício», não se vislumbrando se com estes binómios se 

referiam ao artista ou à obra, indistinção que Casais se propusera ultrapassar a 

partir da defesa de uma «arte viva» segundo o modelo criacionista do 

continuum estabelecido entre a realidade e o sujeito4.  

Para Casais Monteiro é a arte que nos reconcilia com a vida, a partir das 

«correntes humanizantes» que confirmam a presença do homem no universo, 

                                                 
4
 A. C. MONTEIRO, Estrutura e Autenticidade na Teoria e na Crítica Literárias, Lisboa, 1984, p. 
98. 
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a partir do seu contacto com «essa inesgotável energia que ergue e mantém a 

vida na sua fecundidade criacionista5».  

Do ponto de vista epistemológico, a primeira grande preocupação de 

Casais Monteiro centra-se na defesa de uma autonomização da estética face à 

filosofia6, particularmente face à metafísica, ainda que reconheça como 

fundamental uma formação filosófica de base para todo aquele que pretende 

dedicar-se à crítica de arte. Sob a égide do idealismo metafísico de feição 

platónica, a reflexão estética não se ocupara ao longo da sua história com as 

manifestações formais do belo, mas apenas com a «Ideia de belo», ou seja, 

segundo Casais Monteiro, a estética estivera mais preocupada com o «ser» do 

que com o «fazer», desviando-se, desse modo, do seu objectivo fundamental7; 

para tal desiderato, considera ter contribuído decisivamente a metafísica 

platónica, cujas verdades do «belo em si» impediram a constituição não só de 

uma estética da criação – na qual, afirma, o belo constitui uma essência, 

embora “materializada” (sublinhado nosso) –, mas também de uma estética do 

objecto. Segundo o autor de Voo Sem Pássaro Dentro, teria sido a sedução 

que o platonismo e o neoplatonismo exerceram no campo da estética o factor 

que não permitira à Poética de Aristóteles ser reconhecida como a obra 

precursora da atitude estética modernista8.  

Assumindo à partida o belo como inerente à criação literária, Aristóteles 

passara, segundo Casais Monteiro, a preocupar-se doravante com o fenómeno 

literário enquanto tal, e a problematizar a literatura e a arte em si mesmas, a 

                                                 
5 Adolfo Casais Monteiro, «Sobre o que a arte é, e sobre algumas coisas que não poderá ser», 
O Diabo, Semanário de Crítica Literária e Artística, A. INEZ (dir.), Lisboa, 16 de Junho de 1935, 
p. 8.  
6 A. C. MONTEIRO, Clareza e Mistério da Crítica, Lisboa, 1998, p. 57. 
7 Cf. A. C. MONTEIRO, Estrutura e Autenticidade na Teoria e na Crítica Literárias, op. cit., p. 13 
8 Ibid., p. 18. 
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partir da sua ancoragem na experiência criadora. Ainda que haja sido 

justamente a Poética o tratado que mais terá influenciado a reflexão estética e 

a própria arte ocidental, não deixa de ser verdade também, como Casais 

assevera, que a noção platónica de mimese nele assumida é mitigada pela 

exposição feita pelo Estagirita; na verdade, a noção aristotélica de mimese não 

se confunde com qualquer tentativa simiesca de simples cópia da natureza, 

mas, outrossim, com o conceito de verosimilhança, constituindo esta a 

verdadeira essência da criação artística adentro do realismo aristotélico, e o 

verdadeiro garante da universalidade da poesia e da arte. Independentemente 

da noção platónica de mimese, o objectivo de Casais Monteiro centra-se na 

distinção entre uma «teoria do belo», realizada pelo filósofo da Academia, e 

uma «teoria do objecto», que atribui a Aristóteles, enquanto precursor da 

estética moderna, ainda que essa atribuição não corresponda inteiramente à 

verdade, já que o conceito de verosimilhança não é totalmente independente 

do conceito de natureza. Seja como for, no âmbito da separação da estética da 

área epistemológica da filosofia, considera ainda o presencista que a primeira 

se mantivera cativa durante a vigência da tradição idealista ocidental, não se 

constituindo sequer com Kant ou Hegel uma verdadeira filosofia da arte, 

mesmo que os contributos destes filósofos hajam sido determinantes na 

delimitação da estética moderna.  

Para Casais Monteiro, só a partir da «oposição da pessoa à razão9», a 

quo o romantismo dera início, é que verdadeiramente se pode recentrar a 

questão estética, ultrapassando, desse modo, quer a faculdade mediadora 

entre o entendimento e a Razão, tal como Kant postulara enquanto 

                                                 
9 Ibid., p. 22 
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possibilidade de conciliação entre o reino da natureza e o da liberdade, quer a 

concepção da arte enquanto manifestação sensível da ideia, tal como surge na 

dialéctica metafísica hegeliana. Em artigo, intitulado «Estética», e tanto quanto 

sabemos inédito, pertencente ao Espólio do escritor, depositado na Biblioteca 

Nacional, Casais Monteiro critica, contra Schelling e contra Hegel, o princípio 

que reclama «a unificação pela intuição intelectual do espírito e da 

sensibilidade», procurando reequacionar o papel da razão na estética da 

criação que procurou erigir e divulgar10.  

À estética clássica, na qual afirma assistir-se a uma coarctação da 

liberdade criadora do artista, por via da redução aos limites da razão da 

faculdade da intuição, Casais Monteiro opõe a «voz mediúnica do artista», na 

qual se exprime o seu conflito interior, a sua «personalidade artística»; quanto 

a esta, enquanto fonte vital da arte, afirma que não sofre transformação no 

processo artístico; o que se altera é o modo e a capacidade de a exprimir, 

sendo aí que se reside toda a verdade da arte, e não, como no classicismo, na 

procura de uma «beleza formal e uma harmonia agradável11». 

Para esta tomada de posição contribuíra o pensamento de H. Bergson, e 

a sua revalorização da intuição, e da «sensibilidade irracional12», assim como 

de vários outros elementos que escapam ao tribunal “censório” (sublinhado 

nosso) da razão no processo criativo e vivencial do ser humano, ainda que a 

busca da especificidade do poético e do artístico por Casais Monteiro o tenha 

obrigado a ter muita cautela com as referências filosóficas. A partir da 

desconfiança quanto à ingerência da metafísica, da religião, e em especial da 

                                                 
10 E 15, Cx. 28.  
11 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit., p. 28. 
12 W. H. BROWN, Literary Criticism in The Portuguese Review «Presença» (1927-1940): an 
appraisal of the roles of José Régio, Gaspar Simões, and Adolfo Casais Monteiro, op. cit., p. 
104. 
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ciência na análise crítica da obra de arte, Casais Monteiro tornar-se-á um dos 

maiores teorizadores e divulgadores do modernismo, sistema no qual assume 

a individualidade e a personalidade do artista como motores da concepção de 

uma «arte viva», diríamos existencial, em que o objecto estético é resultado de 

uma «transposição» da própria condição antropológica do homem, enquanto 

húmus que alimenta o processo artístico, e em cuja axiologia radica o processo 

comunicante da arte.  

É, aliás, do fundo ontológico do ser, no qual toda a condição humana 

radica, que dimana o poder comunicante da obra de arte, aí se constituindo o 

seu significado social13; por outro lado, e a partir desta disposição natural, 

torna-se necessário que o leitor e ou o espectador realize um esforço para se 

«pôr de acordo» com a alma do artista de modo a poder receber a mensagem 

contida na obra de arte14. É neste sentido que, afastada a ingerência do 

intelectualismo de base filosófica na arte, a sua doutrina da criação artística se 

confirma como doutrina ontológica, pois o problema da arte, especialmente o 

da criação poética, radica num esforço para tornar inteligível a «passagem da 

existência para o ser15», não constituindo a arte senão a «revelação do abismo 

da existência16», manifestando uma necessidade (artística) que transcende a 

própria obra. Para Casais Monteiro, a «ingenuidade», enquanto pureza 

originária, contrária a qualquer dimensão reflexiva no momento criativo, deve 

constituir a qualidade maior do artista e do poeta, nela radicando a sua plena e 

verdadeira autonomia, ou seja, a sua verdadeira subjectividade. Esta, enquanto 

                                                 
13 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit., p. 31. 
14 Adolfo Casais Monteiro, De Pés Fincados na Terra, Lisboa, 2006, p. 58. 
15 Adolfo Casais Monteiro, «dedução biográfica e verdade poética (a propósito de Fernando 
Pessoa)», Estrada Larga. Antologia do Suplemento «cultura e arte», de o «Comércio do 
Porto», C. BARRETTO (org.), Vol. 1, Porto, s/ d., p. 174. 
16 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit., p. 84. 
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fonte da arte, é constituída por todo o “passado” do artista e do poeta 

(sublinhado nosso), pelo peso da sua experiência interior, a sua vivência do 

mundo, da qual há-de resultar a arte e a poesia aquando do encontro, do 

«choque», entre esse lastro e a matéria que dá corpo à obra. Ainda que tenha 

evitado a redutibilidade que toda a definição alberga, podemos afirmar que a 

criação artística para Casais Monteiro é sempre a «expressão» de uma 

realidade que transcende infinitamente o artista, a qual é colocada em obra, 

através de uma linguagem seja plástica, seja literária, a partir da sua 

experiência vivenciada daquela realidade; antes da «expressão», não há arte, 

há apenas o murmurar dessa voz interior, a «pura existência» do homem; só 

através da «transposição», da conversão da realidade no «expresso», 

enquanto objecto da «expressão», é que se acha o artista no homem17. 

A defesa intransigente da subjectividade em arte por Casais Monteiro 

data dos seus primeiros artigos da Presença, assim como o combate ao 

apriorístico princípio clássico da perfeição enquanto critério de julgamento da 

obra de arte, pois que, afirma, a descoberta de «um perpétuo jogo de 

contrastes e de antíteses», seja no homem seja na natureza, não autorizam 

mais a operacionalidade desse critério18. Por outro lado, considera clássica 

toda a poesia pré-modernista, mesmo a de Antero de Quental, ou de Teixeira 

de Pascoaes, pois que neles crê refulgir mais a poética que a poesia, sendo 

obrigatório ultrapassar a primeira para que a segunda possa florescer19.  

A permanência da tradição através do uso de «moeda corrente», isto é, 

de uma poética à qual o poeta submete a sua criação, a partir de uma 

                                                 
17 Adolfo Casais Monteiro, De Pés Fincados na Terra, op. cit., p. 182. 
18 Adolfo Casais Monteiro, «Sobre Eça de Queirós», Presença: Folha de Arte e Crítica, B. 
FONSECA, J. G. SIMÕES, J. RÉGIO (dir.), Nº 17, Coimbra, Dezembro de 1928, p. 1.   
19 Adolfo Casais Monteiro, «Sobre Eça de Queirós», Presença: Folha de Arte e Crítica, B. 
FONSECA, J. G. SIMÕES, J. RÉGIO (dir.), Nº 21, Coimbra, Junho-Agosto de 1929, p. 2. 
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lapidação racional da palavra, constitui uma «desumanização da arte» e o 

maior entrave para a afirmação do modernismo já na poesia já nas artes 

plásticas, visto que, no ideário presencista, o conceito de Arte congrega o 

fenómeno estético na sua inteireza e totalidade; isto é, na sua génese, a 

criação artística, independentemente das diversas gramáticas e linguagens, 

comunga dos mesmos problemas20. Quanto aos dois poetas invocados, o seu 

juízo parece revelar uma inteira falta de justiça, ainda mais flagrante no caso do 

vate do Marão, sobretudo se levarmos em conta que a «sinceridade» constitui, 

tal como para Casais Monteiro, um dos mais elevados valores na estética da 

criação artística. 

Na sua cruzada em defesa do modernismo, em plena sintonia, aliás, 

com a doutrinada da Presença, Casais Monteiro elegera o classicismo como o 

contra-pólo da nova estética, ainda que na esteira do pensamento regiano, o 

conceito presencista de classicismo atinja significação particular; contra a 

estética clássica, assente nos temas elevados, na busca da «eternidade e da 

suma harmonia», segundo um conjunto de leis e categorias artísticas pré-

determinadas, Casais Monteiro indexava a estética modernista a uma busca 

dos meios-tons, à expressão das ínfimas impressões e das pequenas nuances 

que a sombra do sistema clássico jamais deixara aflorar; segundo Casais 

Monteiro, é justamente aí que a vida inteira se cumpre, a carne ressuscita e a 

originalidade pessoal do artista se afirma, aí se configurando também a 

autêntica sensibilidade moderna. Deste modo, se opõem, na sua doutrinação, a 

«arte-imitação» e a «arte-criação», verdadeira pedra angular do seu 

pensamento, relevando, neste âmbito, a distinção entre arte e natureza, a qual 

                                                 
20
 A. C. MONTEIRO, Uma Tese e Algumas Notas sobre a Arte Moderna, Cadernos de Cultura, 
Ministério da educação e Cultura, Brasília, 1956, p. 25. 



 421

Casais julga subjugada a uma considerável confusão ao longo da história. Na 

verdade, uma estética da criação artística resulta não tanto da «negação» da 

natureza enquanto realidade, mas da negação da sua imagem enquanto 

modelo exterior ao qual o artista indexava a obra de arte21. Se existe uma 

beleza natural e uma beleza criada pelo homem, considera Casais Monteiro 

que, apenas acidentalmente, e num segundo plano, a natureza pode constituir 

o modelo de qualquer prática artística, considerando que em arte a beleza é, 

acima de tudo, criação humana: «sem atentarmos sem prévio preconceito, 

numa qualquer obra de arte – seja literária, seja pictural, seja musical – 

veremos que ela não se assemelha a nada. Pensareis que não pode ser assim: 

quantos quadros tereis visto que se parecem, quer com uma paisagem, quer 

com uma pessoa! Contudo, até isso só nas artes plásticas parece dar-se; pois 

mesmo nessas, se ao contemplá-las conseguis esquecer a prévia convicção de 

que elas reproduzem ou imitam coisas, mesmo nessas descobrireis alguma 

coisa que é só delas: ora é precisamente essa qualquer coisa que as torna 

obras de arte22».  

Expurgada a relação estética do belo natural, não obstante o seu poder 

de excitar a sensibilidade humana, é sobretudo a arte, assevera Casais 

Monteiro, que tem «o dom de comunicar a beleza que contém23». Ultrapassada 

a natureza, na sua acepção clássica, enquanto modelo para a criação artística, 

Casais Monteiro afirma que é «pelo contacto profundo com a vida» que o 

homem se «revela criador de beleza»; porém, e uma vez mais adentro do 

ideário estético presencista, situa a concepção da «vida» muito além do 

                                                 
21 A. C. MONTEIRO, Uma Tese e Algumas Notas sobre a Arte Moderna, Cadernos de Cultura, 
Ministério da educação e Cultura, op. cit., p. 16. 
22 Adolfo Casais Monteiro, «A Arte e o Povo» (conferência), De Pés Fincados na Terra, op. cit., 
p. 54. 
23 Ibid., p. 55. 
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enquadramento ideológico neo-realista que despontava em Portugal nos finais 

da década de 1930; na verdade, a «vida» não se confina aos limites da 

necessidade de uma transformação social e política do mundo, a partir de uma 

leitura materialista da realidade, tal como a doutrinação estética de pendor 

marxizante propugnava24; a vida, de que a arte se deve alimentar e da qual 

constitui «função vital», é um fluxo contínuo, diverso e inconstante25 – é a 

«descrição do homem por dentro», é a própria imaginação e memória do 

contínuo e vital dinamismo do homem26. A criação artística assenta nessa 

memória, originando-se na «intimidade que deve existir, em cada momento da 

nossa vida, entre a nossa maneira de ser e a nossa maneira de nos sentirmos 

ser27».  

Se Casais Monteiro procurou reencontrar a análise do estético na sua 

especificidade, não deixa de admitir a permanente inquietação humana, a 

«desorganização psíquica» -- esse verdadeiro «élan metafísico ou biológico» --

, como a autêntica base da criação artística28. Se o artista constitui a «voz 

transfigurada duma totalidade que não existe em parcelas, para Casais 

Monteiro a arte não é senão «a integração das unidades do ritmo uno da vida 

criando-se29», postulado que confirma o seu humanismo de sinal criacionista e 

a sua concepção holística na qual a arte surge como actividade pregnante dos 

valores da vida, como inelutável expressão da condição humana, adentro da 

unidade que ambas constituem na singularidade de cada obra e na 

individualidade e unidade de cada artista. 
                                                 
24 A. C. MONTEIRO, Uma Tese e Algumas Notas sobre a Arte Moderna, Cadernos de Cultura, 
Ministério da educação e Cultura, op. cit., p. 25. 
25 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit., p. 131. 
26 Ibid., p. 141. 
27 Ibid., p. 153. 
28 Ibid., p. 134. 
29 Adolfo Casais Monteiro, «Discurso Lírico e Crítico ou da Unidade no Artista, Domingo – 
Desenhos de Júlio, s/l, 1934. 
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Aprender a Ver: A Crítica das Artes Plásticas. 

 

Na continuidade da defesa de uma «arte viva», Casais Monteiro reitera 

que o divórcio entre a arte e o público fora uma constante ao longo da história. 

Com a arte moderna, considera que esse conflito se agudizara a partir da 

manutenção da concepção da arte enquanto imitação da natureza, tornando 

urgente a necessidade do público aprender a ver, libertando-se definitivamente 

da ilusão de que na pintura o que ainda está presente é a natureza, bem como 

dos preconceitos pessoais enquanto fundamento desse juízo: «quando a 

sociedade encarava a pintura como uma cópia, uma imitação da natureza, isto 

correspondia apenas, se quisermos utilizar um vocabulário correcto, à ilusão de 

que a natureza tinha passado realmente para o quadro, quando eram, afinal, as 

noções de em cada espectador, de parecido com, semelhante a, que 

fundamentavam as reacções em geral inconscientes de todos quantos 

recusavam a arte moderna30».  

É contra este tipo de «convenções», existentes entre a sociedade e arte, 

que o presencista erige a sua doutrinação, ainda que admita que no 

Renascimento, e particularmente no caso das artes plásticas, a relação arte-

sociedade fora excepcionalmente equilibrada. Segundo a necessidade urgente 

de aprender a ver arte, Casais Monteiro advoga que, quer as formas quer os 

estilos, ao serem aceites pela sociedade, mantêm o equívoco, pois que, 

embora ambos constituam elementos da arte, não são de modo algum a sua 

raiz e jamais assinalam a sua origem. Neste sentido, sob os valores formais, 

esconde-se a verdadeira beleza da arte, dimanada do seu poder perturbador, 

                                                 
30 A. C. MONTEIRO, Uma Tese e Algumas Notas sobre a Arte Moderna, Cadernos de Cultura, 
Ministério da educação e Cultura, op. cit., 18. 
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fruto da «invenção», isto é, da imaginação livre do artista. Deste modo, para 

Casais Monteiro existem dois tipos de arte desde o século XIX: aquela que 

serve os fins da sociedade, sob a égide do gosto clássico – não esquecendo 

que clássico significa toda a arte submetida a um critério mimético de matriz 

platónica, de predominância analítica e conceptual –, e a «arte moderna», 

regida pelo únicos e legítimos critérios que são a liberdade e a experiência 

psicológica e vivencial de cada artista; só esta, enquanto arte verdadeira, pode 

exprimir o espírito do seu próprio tempo, libertando-se do «estilo-cadáver» que, 

segundo o seu juízo, se estendia de Moscovo a Lisboa, pelos meados do 

novecentismo. Contra as elites portuguesas, cuja insuficiência academizante 

responsabilizava pela manutenção do primado do cânone no ensino artístico, 

Casais Monteiro defendia a evolução em arte, socorrendo-se do exemplo da 

pintura de Cézanne e de Rembrandt, alegando que a obra do primeiro fora 

julgada a partir de um modelo constituído pela do pintor holandês; ou seja, 

segundo Casais Monteiro, Cézanne não fora avaliado pelo seu próprio génio, 

ou sequer através da comparação do génio de ambos; o que acontecera foi 

que a obra do pintor francês fora avaliada pela técnica do autor de «A Ronda», 

facto que considera inaceitável. Seja como for, se à luz do pensamento estético 

do doutrinador presencista se compreende a sua invectiva contra o julgamento 

das obras de arte segundo um critério da mimese, por outro lado, parece cair 

em contradição quando afirma existir uma evolução em arte; se esta resulta do 

eterno conflito do homem consigo mesmo, aquilo que de facto pode mudar ao 

longo do tempo é o modo como cada artista «exprime» esse mesmo conflito, e 

nunca a arte em si mesma, enquanto tradução de uma visão ontológica que é, 
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afinal, a de Adolfo Casais Monteiro31. Neste sentido, o autor reitera que o 

modernismo não altera o «permanente» que há na arte, mas apenas o 

enriquece, pois que esse «permanente» surge metaforizado num tronco do 

qual florescem sempre novos ramos32.  

Se o próprio Casais Monteiro afirma que a história da arte enquanto 

história das formas constitui o maior equívoco seja da sociedade, da 

historiografia, da crítica ou mesma da estética, então menos aceitável se torna 

a tese da evolução em arte. Bem sabemos que a «expressão» e a 

«personalidade artística» constituem a singularidade de cada artista e de cada 

obra, e talvez que seja esta singularidade que Casais Monteiro reivindica como 

sendo própria da mundividência e da sensibilidade de cada tempo; porém, a 

própria unidade que reivindica, seja para o artista seja para a própria obra, 

desautoriza aquele juízo, pois que parece constituir uma aporia no seu próprio 

pensamento e doutrinação estética. Se José Régio defende o modernismo 

enquanto classicismo não aristotélico, Casais Monteiro, valorizando os 

princípios que presidem à Poética, não deixa de situar o modernismo com o 

tempo em que é chegada à luz do dia a verdade da arte, ou seja, concebe o 

modernismo como uma verdadeira dialéctica das vanguardas, ainda que não 

as confinando a uma concepção formalista; para Casais Monteiro, numa 

formulação não distante da concepção regiana, o clássico – que não o 

académico33 – é sempre moderno, e o moderno, quando é arte, é sempre 

clássico, encontrando-se ambos na mesma unidade de que fazem parte, 

enquanto expressão de uma realidade viva34. No pensamento de Casais 

                                                 
31 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit., p. 28. 
32 Adolfo Casais Monteiro, De Pés Fincados na Terra, op. cit., p. 160.  
33 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit., pp. 26 ss. 
34 Ibid., p. 25. 
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Monteiro podemos constatar uma dupla oposição ao formalismo: por um lado, 

em sentido clássico, a partir da negação da forma prévia, anterior ao poema e 

a qualquer outra expressão artística, metaforizada no molde sobre o qual o 

escultor funde o bronze; por outro, insurgindo-se contra a «forma», enquanto 

elemento autónomo, como afirma ter acontecido com o cubismo, o qual se 

constituindo em escola impede a originalidade e a ingenuidade como atitudes 

determinantes da obra de arte, provocando uma vez mais o que o autor apelida 

de «desumanização da arte»; para este estado da arte contribuíram 

particularmente o realismo e o naturalismo, o abstraccionismo, mas também o 

movimento Dada e o próprio Surrealismo35; se o Dada fora uma promessa de 

libertação da arte face ao estilo e à ordem, rapidamente desaguara na total e 

perigosa inconsciência da escrita automática surrealista, a qual, ao arrepio da 

opinião corrente, Casais considera não ser mais que uma simples técnica, 

apenas realçando dos dois movimentos o seu contributo para a ultrapassagem 

da tradição36.   

Se a emergência do clássico corresponde à verdade do e no seu próprio 

tempo, Casais Monteiro assevera que a sua constituição em modelo acarreta o 

maior entrave à continuidade da afirmação dessa verdade, pois que sendo a 

mesma em todos os tempos, tem “interpretações” pessoais (sublinhado nosso) 

incompatíveis com a sua ordenação segundo leis canónicas, já que estas a 

obstruem e impedem de se constituir em obra. Neste domínio, não parece 

                                                 
35 É no contexto da teorização do modernismo, a partir  da herança do movimento de 
«Orpheu», recebida pelo Presencismo, que deve ser entendida a invectiva de António Maria 
Lisboa contra Adolfo Casais Monteiro; Cf. António Maria Lisboa, «Carta Aberta ao Sr. Dr. 
Adolfo Casais Monteiro», A Intervenção Surrealista, M. CESARINY (org.), Lisboa, 1997, pp. 
167-74.  
36 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit.,, pp. 143-44. 
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demasiado longínquo o eco do pensamento heideggeriano e a sua própria 

concepção ôntica da obra de arte.  

No que diz respeito à prática pictórica, Casais Monteiro aceita a divisão, 

proposta por Jean Cassou, entre uma concepção da pintura enquanto cosa 

mentale (Da Vinci, Ingres, entre outros) e uma outra para cujos defensores, à 

semelhança de Delacroix, a pintura é essencialmente uma arte dirigida ao 

órgão sensorial da visão, e na qual a luz, enquanto manifestação física, 

constitui a sua essência. A esta dupla concepção da pintura subjaz um 

entendimento do mundo enquanto fenómeno inteligível, por um lado, e como 

fenómeno sensível, por outro, concluindo o presencista que para os defensores 

desta última, a qual perfilha, o mundo surge na sua verdade dinâmica, no seu 

movimento criacionista, no seu puro acontecer. A necessidade de ultrapassar a 

concepção intelectualista, impunha ao público a urgência de uma 

aprendizagem do «Ver», e este «Ver» deve obrigatoriamente partir de «dentro 

da pintura» e não da sua exterioridade, isto é, de uma suposta relação com a 

natureza. Assumido este pressuposto, Casais Monteiro reforça igualmente a 

sua oposição a uma concepção da pintura enquanto representação, 

manifestando uma maior afeição pela pintura de carácter expressionista, pois 

que, a seu ver, é aquela que melhor traduz a sua própria realidade e 

essência37. É neste âmbito que admite que as relações da pintura com o 

primitivismo, com a «arte das crianças», e com a «arte dos loucos», confirmam 

a verdade e a autenticidade da arte moderna. 

A concepção artística de Régio e de Casais Monteiro, dados os 

pressupostos de base, manifesta uma certa resistência à arte abstracta pois 

                                                 
37 A. C. MONTEIRO, Uma Tese e Algumas Notas sobre a Arte Moderna, Cadernos de Cultura, 
Ministério da educação e Cultura, op. cit., p. 34. 
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que, ainda que cautelosamente, tendem a considerar que desta última poderá 

estar ausente não só o «homem emocional», mas essencialmente a aliança 

cósmica do homem com a natureza, segundo a visão integral presencista. 

Casais Monteiro vê no abstraccionismo uma tendência maior para a 

«demonstração geométrica» e, portanto, para o predomínio da dimensão 

intelectiva, da qual está ausente a «coisa sensorial», reduzindo a pintura 

abstracta a uma mera investigação à qual faltaria uma fase posterior de 

síntese38; posição contrária tomara Gaspar Simões, o primeiro autor que em 

Portugal aceitou e deu testemunho positivo do abstraccionismo em pintura. 

Seja como for, a arte moderna constitui uma revolução do conceito de 

realidade e, acima de tudo, uma actividade da esfera sensível. No caso da 

pintura, e por este motivo, esta prática artística não é passível de qualquer 

explicação de base racional, mas apenas de uma educação visual liberta da 

nefasta relação de re-conhecimento da natureza, implicando a recuperação da 

«inocência» como critério base para o conhecimento da obra de arte. Na 

verdade, dizemos conhecimento, pois que, no limite, Casais Monteiro não 

suprime por completo a dimensão inteligível da obra de arte já que é à 

inteligência que incumbe reconhecer que o impulso que levara Giotto a pintar é 

mesmo de Van Gog ou de Picasso, tendo em conta que, afirma o autor de 

Considerações Pessoais, «a voz humana é sempre a voz humana, por mais 

diferentes que sejam as línguas – e há línguas tão diferentes entre si como a 

arte clássica e a moderna39». Além disso, na criação artística, o pensamento e 

a expressão estão profundamente imbricados um no outro, actuam juntos, 

                                                 
38 Ibid., p. 38. 
39 Ibid., p. 51. 
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como já defendera Alain, juízo com o qual Casais Monteiro concorda40. Neste 

sentido, não é a razão em si, enquanto faculdade, que é esconjurada, mas a 

submissão da arte a uma dimensão racionalizante hegemónica, tal como 

considera ter acontecido ao longo de toda a história da arte, seja na criação – 

momento em que, de facto, há uma «realidade» irredutível à razão, mas que 

não é a única –, seja na sua apreensão e análise, pois que frequentemente se 

confunde irracional com inconsciente; se o primeiro, enquanto qualidade, é 

incompatível com a razão, o segundo, enquanto estado, pode ser e é 

normalmente conhecido e “ordenado” (sublinhado nosso) pela faculdade 

racional do ser humano41.  

Ainda que de modo diverso do de Kant, e portanto alheio ao formalismo 

do filósofo da Crítica da Razão Pura, Casais não deixa de buscar uma 

harmonia de faculdades, embora a partir de uma unidade cósmica do homem 

com a natureza constituindo esta não um modelo mimético da arte, mas o 

vasto e profundo ethos de cujo marulhar brota a obra que ganha corpo através 

da sensibilidade do homem. Neste sentido, defende que o modernismo 

constitui uma profunda humanização da pintura, legitimada esta pela sua 

ausência de finalidade, embora aqui apenas na aparência ecoe o pensamento 

de kant, pois que a subjectividade artística por si defendida não se confunde 

com o subjectivismo formalista kantiano; a propósito de uma exposição de 

Fernando Lemos, Casais Monteiro recorda que a história da pintura portuguesa 

ficara marcada pelo tremendo equívoco da tendência realista e naturalista, ou 

                                                 
40 E15 Cx 28. Existe no espólio de Casais Monteiro, depositado na Biblioteca Nacional, um 
manuscrito intitulado «A Arte contra a Ordem», o qual constituindo a base do texto que fora por 
ele publicado entre 1931-32, contém elementos que não foram passados para a versão édita; 
no manuscrito encontram-se elementos importantes para a concepção e crítica das artes 
plásticas adentro do pensamento de Casais Monteiro. Cf. E 15 Cx 28. 
41 Adolfo Casais Monteiro, De Pés Fincados na Terra, op. cit., p. 139. 



 430

seja, pela preocupação de representação da «aparência» da natureza, facto 

que acentuara o divórcio crescente entre a sociedade e a arte; Casais 

propunha-se ultrapassar este fosso através da sua doutrinação acerca de uma 

crítica de arte autónoma, independente e liberta do preconceito classicista. 

 

 

A Autonomia da Crítica de Arte.  

 

Com particular incidência no campo da literatura, mas extensível às 

artes plásticas, a partir da unidade que a arte manifesta enquanto fenómeno 

criador humano, o autor responsabiliza a crítica de manter o fosso entre o 

público e a arte, dada a sua impotência de alcançar a essência da obra de arte. 

Crítico severo da crítica historicista, impressionista, mas particularmente da 

crítica científica, Casais considera uma violência a separação da arte e do 

público, tendo em conta o potencial comunicante entre ambos, pois que ambos 

se congraçam na mesma condição ontológica. Segundo Casais Monteiro, a 

obra de arte fora geralmente aferida ou pelo critério ético-metafísico de base 

platónica, assente na busca das essências, ou, mais contemporaneamente, 

pelo critério formalista, isto é, aquele que julga encontrar no jogo das formas a 

explicação de toda a obra; se as essências estão fora da obra, postulado que a 

arte moderna confirma, os valores formais, ainda que façam parte da obra de 

arte, não são a arte, como afirma o presencista; mais do que a busca da obra 

na sua matéria, o que o crítico deve sondar é o espírito que a enformou, mais 
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do que o «barro», deve buscar a mão que o moldou42, o seu elemento criador, 

pois que é esse que distingue as obras de arte entre si43. Se o artista é o 

verdadeiro «tabelião do humano», necessariamente que a crítica esteticista, a 

qual vê a criação estética como pura forma, ou mesmo todo o crítico que se 

socorra de categorias exteriores à obra está a exorbitar da sua função e a 

violentar a própria obra, mantendo-se numa orla distante já da autenticidade 

criada pela própria obra já da sua «estrutura». Para Casais Monteiro a 

«estrutura» da obra de arte, e particularmente da obra literária, é 

essencialmente uma «relação», na qual o «sentido implícito» e a «expressão 

explícita» se criam mutuamente sob a dinâmica da sua dialéctica interna; é 

neste sentido que, segundo Casais Monteiro, a clássica dicotomia fundo/ forma 

não podem ser considerada válida adentro das relações internas da obra de 

arte44; de igual modo, a «forma» é o resultado das relações internas da obra, 

da sua estrutura, não podendo jamais ser considerada como um “conteúdo”, 

como acontece com a crítica estritamente formalista45. Segundo Casais 

Monteiro, a especificidade do estético não pode sido sacrificada a qualquer 

deus ex machina, seja ele moral, metafísico, religioso, esteticista, formalista ou 

outro; porém, segundo o autor, toda a crítica da arte contribui para esse 

sacrifício, dada a dificuldade do crítico em reconhecer que em todo o fenómeno 

estético repousa uma ambiguidade fundamental46; a «ambiguidade» resulta da 

dialéctica interna da obra de arte traduzida em três binómios, a saber: 

«eternidade-actualidade»; «ideal-real» e «passado-presente»; neste sentido, 

                                                 
42 A. C. MONTEIRO, Uma Tese e Algumas Notas sobre a Arte Moderna, Cadernos de Cultura, 
Ministério da educação e Cultura, op. cit., p. 22. 
43 A. C. MONTEIRO, Clareza e Mistério da Crítica, op. cit., p. 107. 
44 A. C. MONTEIRO, Estrutura e Autenticidade na Teoria e na Crítica Literárias, op. cit., p. 109. 
45 Ibid., p. 117. 
46 Ibid., p. 126. 
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afirma uma vez mais o autor que a obra de arte repousa na «ambiguidade 

daquilo que para perdurar deixa de ser vida, mas que só perdura porque 

continua vivo47».  

Ora, dada a complexidade do fenómeno estético, a autonomização da 

crítica da arte só será possível se também ela se constituir uma área de 

expressão do poder artístico; porém, a dialéctica interna do processo de 

criação, no qual a obra surge como dimanação da personalidade artística e à 

qual o artista ontologicamente se vai assimilando, parece inviabilizar a 

admissibilidade de juntar no artista a função do crítico48; na verdade, o crítico 

ideal para Casais Monteiro seria o homem que, não logrando a expressão 

artística, tivesse a «intuição das experiências da criação», fazendo da crítica de 

arte um campo de expressão igualmente pessoal, como se estivéssemos 

perante um artista do avesso; isto é, um homem que não sendo artista de pleno 

direito, tivesse a faculdade de tornar consciente o que na criação é 

inconsciente, pressuposto que levanta desde logo um problema, dada a 

natureza da crítica de arte, a saber, a obrigatoriedade de um discurso cuja 

inteligibilidade constitua o seu ponto de partida, algo que em larga medida 

parece contrariar não apenas a própria natureza da obra de arte geneticamente 

considerada por Casais Monteiro, como a sua vocação e apetência à simpatia 

                                                 
47 A. C. MONTEIRO, Clareza e Mistério da Crítica, op. cit., p. 108. 
48 Ao questionar-se se não seriam os artistas os únicos habilitados a exercerem a crítica de 
arte, Casais responde negativamente, dado «o domínio que sobre o artista exerce o 
exclusivismo da sua própria obra», explicitando uma vez mais a condição ontológica da obra de 
arte adentro da sua doutrinação estética: «na maior parte dos casos, um artista de tal modo se 
impregna da atmosfera que ele próprio criou – a qual foi, primeiramente, uma emanação da 
sua personalidade, mas que aos poucos tende a transformar-se ela própria na sua 
personalidade, agregando-se tudo o que de princípio lhe permanecia estranho – que ele vem 
finalmente a ser diminuído a favor do enriquecimento da obra, obcecado de tal modo por ela 
que tudo o que não tenha utilidade para a obra nele vai murchando, de tal modo possuído por 
ela que toda a sua humanidade se dedica ao serviço da obra, tornando-o incapaz, naquilo que 
a ela directamente não interessa, de uma visão desinteressada – isto é: de uma visão sem 
preconceito» (sublinhados do autor). Cf. CP, pp. 38-39. 
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comunicante com o público. Sem menosprezo pelas análises penetrantes que 

o autor nos deixou nas críticas que escrevera acerca de poetas ou artistas 

plásticos, nelas não deixa de estar presente a dificuldade apontada, aí 

transparecendo maioritariamente a sua concepção estética, base da acérrima 

defesa do modernismo para o qual reivindicou uma crítica de arte fundada nos 

mesmos pressupostos49. No sentido de harmonizar criação estética e crítica de 

arte, Casais Monteiro chegara ainda a afirmar que o crítico não deveria 

preocupar-se com o ser, filosoficamente considerado, mas apenas com o ser 

da obra de arte, postulado que, não obstante a sua tentativa de separar os 

valores da vida e os da obra de arte, parece constituir uma dificuldade 

acrescida tendo em conta a sua inequívoca concepção vitalista da obra de arte, 

adentro de um humanismo criacionista de feição inequivocamente ontológica50. 

                                                 
49 A. C. MONTEIRO, Considerações Pessoais, op. cit., pp. 38-39. 
50 Adolfo Casais Monteiro, «Problemas da Crítica de Arte (A crítica e a arte moderna)», 
Congresso Internacional de Escritores (actas), S. Paulo, 1954, p. 5.  
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