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Conclusão 

 

A doutrinação estética compreendida entre o romantismo e o 

presencismo parece assentar maioritariamente numa concepção metafísica da 

arte, com filiação na tradição clássica e helenística, relida pela filosofia cristã. 

Por outro lado, a necessidade de levar a filosofia às artes, isto é, a vontade de 

fazer assentar em pressupostos seguros a reflexão e a doutrinação estéticas 

mantém-se uma constante nos vários autores estudados, a partir da 

consciência da especificidade do fenómeno artístico e dos vários elementos 

que nele concorrem. Porém, no âmbito da realização da obra de arte e da 

experiência estética, a tradição portuguesa parece atribuir uma prevalência ao 

domínio inteligível sobre o sensível, seja na acomodação da forma à ideia, seja 

na coordenação da sensibilidade e da imaginação pela instância do 

entendimento e do tribunal da razão.  

Longe do contributo que as neurociências trazem hoje a um melhor 

conhecimento do fenómeno estético, a doutrinação estética portuguesa 

privilegiara sempre a feição racionalista, mesmo se por vezes alguns autores 

buscaram uma filiação sensista e empirista, facto que por vezes uma menor 

preparação filosófica não ajudou a clarificar. Ainda assim, o belo como ideia, 

segundo a tradição platónica, e a sua recondução teleológica à verdade, bem 

como o ciclo ontológico da imitação, segundo o clássico postulado aristotélico, 

parecem constituir o pano de fundo sobre o qual se desenvolvera a reflexão 

estética em Portugal no período estudado. Neste contexto, sobre o futurismo 

português, enquanto tentativa efectiva de oposição a essa permanência 

clássica na estética portuguesa, cabe aduzir, à partida, que não pode 



 435

autonomizar-se do seu desdobramento do futurismo europeu, sendo, na sua 

essência, resultado das condições directas da emergência do Modernismo, 

neste se dissolvendo. Aliás, essas condições polarizam-se em algumas 

contradições quer na esfera internacional quer na esfera nacional; desde logo, 

essa tentativa de rasura de uma estética tradicionalista, a que não deixam de 

ser totalmente estranhos alguns elementos persistentes de uma estética 

iluminista e tardo-romântica, não se entificara, seja a partir do processo 

disgnósico em que assenta a heteronímia pessoana, seja com base na estética 

paidêutica de Almada, na qual a tradição grega ganhará progressiva 

hegemonia, adentro de uma visão na qual o belo há-de exceder o domínio 

estético; por outro lado, a emergência de uma consciência estética individual e 

individualista, e de uma criatividade voltada para a interioridade do sujeito, 

assim como a tentativa de libertar os factos estéticos dos actos éticos, ou 

mesmo a integração da ordem técnica na ordem estética, não se conseguiram 

alhear completamente, apesar dos escândalos, de uma certa ordem social 

cujos alicerces se mantinham bastante inflexíveis em Portugal.  

O positivismo de Teófilo, apesar da sua revalorização das fontes 

tradicionais da cultura portuguesa, não lograra, no período estudado, constituir-

se também verdadeira e consistente alternativa doutrinária, pois que apenas na 

estética neo-realista, constituída a partir da via jacobina e republicana presente 

na Seara Nova, encontrará significativo eco, ainda que o neo-realismo não 

caiba no âmbito deste trabalho.  

Porém, a tentativa de atribuir ao romantismo português efectiva ruptura 

com o classicismo que dizia combater parece não colher também a melhor 

aceitação de um ponto de vista filosófico. Pressuposta a filiação ideológica da 
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“posição romântica” (sublinhado nosso) de Garrett, o seu ecletismo não 

esconde, de todo, o primado da «razão» clássica» face ao sentimento 

romântico. No caso de Herculano, se porventura almejou ultrapassar o modelo 

de imitação do belo da natureza, e depois de clarificada a sua “simbólica” 

influência kantiana (sublinhado nosso), a garantia da inteligibilidade que 

reivindicou para o belo aproxima-o de uma «razão» de cariz platónico, adiando 

a consubstanciação em Portugal de uma autêntica estética romântica. Aliás, na 

sua ontologia metafísica da arte encontraremos alguns pressupostos comuns 

aos que hão-de caracterizar a doutrinação estética de Antero de Quental; para 

o autor de Primaveras Românticas, ultrapassada a morte da arte, como 

resultado da dialéctica do espírito na história, não só o conhecimento estético é 

aquele que mais próximo está do Absoluto, como a arte constitui também a 

experiência fundadora da verdade do ser.  

Sob forte influência de Schelling, o pensamento estético de Cunha 

Seixas não deixará de conciliar alguns postulados da filosofia kantiana, tal 

como a interpretara de modo original, com uma perspectiva ontogenética da 

obra de arte adentro da gnoseologia pantiteísta que defendera. Iniciado o 

século XX, A filosofia criacionista de Leonardo Coimbra porá em evidência, a 

partir de uma permanente categorização relacional, vários domínios como a 

epistemologia, a ética, a antropologia, bem como a metafísica, a ontologia, 

assim como a estética em cuja produção e fruição colocou  ainda que nem 

sempre de forma claramente visível  , o campo privilegiado e operante do 

ser. 
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Neste sentido, uma verdadeira filosofia do ser, onde a partir de uma 

indagação inicial acerca do sujeito se encontrará o ser único1, faz relevar quer 

a ética quer a estética como vias manifestantes de um pensamento que 

alicerça a ontologia leonardina. Neste autor, a estética encontra-se em 

articulação muito estreita com a metafísica, estruturando uma concepção 

também ela muito particular em ordem à experiência ontológica do mistério2. 

Na concepção de arte para o filósofo Leonardo Coimbra transparece 

uma continuidade viva da pessoa sob todos os aspectos, apresentando-se 

como real, sem qualquer desvalorização formal da obra. Ainda neste autor 

cabe destacar quer o valor da percepção, quer o valor do ideal  sempre mais 

próximo do concreto que do abstracto — bem como os limites de uma 

dialéctica constante entre o sensível e o inteligível, permanentemente sob a 

vigilância da transcendentalidade do sujeito, de onde emergirá uma visão 

ontológica do próprio artista, como defendera logo em 1912 na obra O 

Criacionismo. 

No contexto da Renascença Portuguesa, e adentro do panteísmo 

estético de Pascoaes, assistiremos a uma sujeição da arte à ideia, sendo que a 

acção criadora da arte se decalca do processo da acção criadora da saudade; 

ou seja, para o esteticismo substancial pascoalino, mais importante do que as 

belas obras, na sua materialização poética, escultórica ou pictórica, são ainda 

as «belas ideias», as quais ordenam a existência humana segundo uma 

harmonia cósmica, a partir da transcensão.de qualquer processo de âmbito 

estritamente subjectivo, Deste modo, a arte não reside na obra acabada, mas 

                                                 
1 M. C. PIMENTEL, A Ontologia Integral de Leonardo Coimbra, tese de doutoramento 
apresentada à U.C.P., Lisboa, 2000, (§ 1) policopiado. 
2 Ibid., (§ 6).  
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no processo durante o qual o espírito insufla a matéria, e a anima com o seu 

sopro, à semelhança do movimento ressorcivo do homem na Origem, segundo 

a fundamentação do saudosismo neo-romântico, cuja matriz há-de ser 

encontrada na conciliação dos legados de Sampaio Bruno e de Guerra 

Junqueiro.  

Em contraponto com a estética da ausência do saudosismo, o 

presencismo parece absolutizar a arte como profunda necessidade de 

expressão segundo a perspectiva de cariz psicologista defendida por Régio; 

segundo esta perspectiva, o artista parece surgir como um novo messias que 

redimirá toda a miséria humana. Para quem defende uma concepção da arte 

pela arte, embora nos termos acima exarados, parece assistir-se em Régio a 

uma moralidade negativa da própria arte, a qual, sob uma tentativa da sua 

libertação dos outros sistemas políticos, religiosos e ou outros, ficara enredada 

numa espécie de “profundidade psicológica” (sublinhado nosso) em que caberá 

ao artista dominar apenas a técnica necessária para poder exprimir ainda esse 

“fundo invisível” do ser.  

Neste contexto, e sabendo que para José Régio a arte pela sua própria 

natureza «comunica a humanidade do ser humano» (sublinhado do autor) por 

intermédio de processos subjectivos, já que «a arte é uma recriação individual 

do mundo» – aqui se consubstanciando o carácter individual e universal da arte 

--, parece então Régio transitar de uma filosofia da arte e de uma teoria 

estética da «expressão», para uma verdadeira gnoseologia, cujo cerne se 

constitui numa verdadeira teoria da comunicação3. Seja como for, cabe ainda 

dizer que, ao contrário do seu mestre António Sérgio, com quem partilha uma 

                                                 
3
 A. RIBEIRO, A Literatura de José Régio, op. cit., p. 291. 
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valorização da «ideia» no processo artístico, assim como nas obras de arte, 

Régio considera a Crítica de arte uma disciplina, distinta da criação artística, 

ainda que aquela possa aparentar-se a um símile em relação a esta, e não 

uma actividade artística de pleno direito como advogara o célebre pedagogo 

dos Ensaios. Por outro lado, considera Régio que o fenómeno artístico pela sua 

complexidade não é redutível a um apertado sistema de leis científicas, pois se 

estas são importantes é sempre na medida em que não elidem a essência da 

criação que, enquanto arte, não se identifica, como é sabido, com a ciência, ao 

contrário, uma vez mais, do que propugnara António Sérgio. À semelhança de 

Camões, em quem o artista vencera progressivamente o místico, como o 

próprio Régio escrevera no célebre discurso sobre o poeta renascentista, 

também o autor de As Encruzilhadas de Deus parece repetir o mesmo fado; as 

tendências místicas, éticas e metafísicas, que Régio atribuíra ao poeta de Os 

Lusíadas, estão igualmente presentes na sua obra, e surgem analogadas na 

beleza da própria obra de arte, condição da qual jamais abdicara, como ficara 

lapidarmente expresso nas duas primeiras quadras do poema de Régio 

intitulado «Redenção»:  

 

Meus poemas desprezaram a Beleza…  
Fi-los descendo e transcendendo lodos.  
(Dos lodos todos e dos poemas todos 
Aqui vos falo com feroz franqueza!)  
 
Fi-los, sentando à minha impura mesa 
Quantos pecaram, por qualquer dos modos 
Que há, de pecar, entre judeus ou godos… 
E assim os fiz mais belos que a Beleza.  

 

Com as diferenças que caracterizam as doutrinas de Gaspar Simões e 

de Adolfo Casais Monteiro, a arte enquanto expressão constituirá a matriz do 

legado da movimento ligado à revista Presença, assinalando um anti-
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intelectualismo que acaba por ser mais teórico que prático4. Neste contexto, 

Gaspar Simões assumira a razão intelectiva como interveniente directa apenas 

no caso da arte abstracta, ainda que a «ingenuidade» enquanto valor estético 

que somou à «personalidade» e à «originalidade», de autoria de Régio, não 

pareça ser suficiente para legitimar o anti-intelectualismo que pretendeu 

colocar na base do processo estético enquanto processo de «transposição» da 

vida para a arte. Ainda assim, Gaspar Simões não fugira a uma visão 

ontológica da obra de arte, adentro da qual a sua comunicabilidade se 

estabelece a partir desse fundo comum que revela entre artista e leitor/ 

espectador. Adentro da definição que propõe para a díade «classicismo-

modernismo», e reivindicando uma autonomização da estética, Casais 

Monteiro não deixará de atribuir ao legado aristotélico o caminho promissor 

que, a seu ver, a tradição artística ocidental acabara por não seguir, preferindo 

adoptar o idealismo metafísico platónico. Opondo-se à «razão clássica», tal 

como a qualquer formalismo, Casais Monteiro fará assentar a criação artística 

nos valores da vida, enquanto a mais fiel expressão da condição humana. 

Neste sentido, procurando autonomizar a arte e a estética dos sistemas que 

lhes eram exteriores, Casais Monteiro não deixara, por outro lado, de situar as 

duas esferas numa gnoseologia ontológica de sinal criacionista, aqui acusando 

inequivocamente o magistério de Leonardo Coimbra, de quem fora aluno e 

discípulo.  

 

                                                 
4 Amorim de Carvalho, «O Conflito de Gerações: a Psicologia dos Modernismos», Prometeu, A. 
CARVALHO (dir.), nº 1, Vol. II, Porto, Fev. de 1948, p. 12  
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