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Introdução Geral 

 

A Estética em Portugal entre o Romantismo e o Presencismo. 

 

Quando, em finais do terceiro quartel do século passado, Francisco da 

Gama Caeiro sublinhava a importância da Estética para o conhecimento da 

Cultura portuguesa, isto é, para o conjunto das expressões concretas do 

espírito1, surgia uma vez mais à luz do dia uma evidência, que, em Portugal, e 

talvez devido a esse estatuto, voltaria a ficar submersa no torvelinho de várias 

outras preocupações e prioridades diversas dos investigadores2. A par desta 

constatação, e tendo presente a monumental História das Ideias Estéticas em 

Espanha, da autoria de Menéndez Pelayo – editada em 1883 –, Gama Caeiro 

exortava a que se procedesse, sem mais delongas, a uma homóloga História 

das Ideias Estéticas em Portugal.  

Esta empresa seria tanto mais urgente quanto D. Marcelino incluíra em 

seu vasto estudo muitos autores portugueses: Paulo Orósio, Leão Hebreu, 

Camões, Frei João de S. Tomás, Isaac Cardoso, António Ferreira, Faria e 

Sousa, Francisco de Holanda, ou para o século XVIII, os nomes de Verney, 

Cândido Lusitano, Dias Gomes, Correia Garção, Manuel Barbosa do Bocage, 

Filinto Elísio, Ribeiro dos Santos e José Agostinho de Macedo3. Entendia o 

estudioso da obra antoniana que, mais do que entrar em contendas sem 

                                                 
1 F. G. CAEIRO, Dispersos, M. L. S. GANHO (org.) E P. CALAFATE (pref.), Vol. I, Lisboa, 
1998, p. 213. 
2 Independentemente dos estudos parcelares constantes na História do Pensamento Filosófico 
Português, dirigida pelo Prof. Dr. Pedro Calafate, fora recentemente editada uma História do 
Pensamento Estético em Portugal, da autoria de Fernando Guimarães, dois importantíssimos 
contributos para a história das ideias estéticas em Portugal. 
3 F. G. CAEIRO, Dispersos, M. L. S. GANHO (org.) E P. CALAFATE (pref.), Vol. I, op. cit., 
p.214. 
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grande significado, ou utilidade, com a cultura do país vizinho, tornava-se 

imperioso fazer a conexação dos elementos expressivos originais, presentes 

na criação artística, com os estudos e monografias avulsas entretanto dadas à 

estampa, com particular relevo para algumas delas, ainda que escassas, face 

ao enorme manancial de fontes.  

Para o efeito, reivindicava o inevitável cruzamento epistemológico, em 

que deveria ser convocada tanto a metafísica como a filosofia da arte, a história 

e as teorias da arte, a sociologia e mesmo a crítica de arte4. Aos olhos do 

autor, tornava-se imprescindível que essa História se fizesse tendo 

absolutamente presente o espírito das formas de cada época – o mundo das 

formas analisadas no espaço, na matéria, no tempo, nas ideias5.  

No delineamento da história das ideias estéticas e da própria arte que 

lhe é contemporânea, o pressuposto temporal é um elemento de capital 

importância, merecendo por isso especial reflexão; se a obra, no seu devir, é 

intemporal face ao que dela se possa dizer, não deixa de estar sujeita às 

contingências de um juízo que necessariamente se inscreve num outro tempo 

ainda, que é o do juízo historiográfico, um tempo outro, muito diferente daquele 

em que foi produzida e no qual se manifestou. Para além disso, é o “nosso 

tempo” (sublinhado nosso) que «determina» a reapreciação das obras e das 

ideias, nelas fixando retroactivamente o valor da sua própria existência, 

conquanto se deva assinalar filosoficamente os pressupostos de tal indexação. 

A este propósito, nos finais do século XX, Vergílio Ferreira reformulava a 

célebre questão que Sócrates colocara a Hípias, a saber, o que é belo, o «Belo 

em si» (auto to Kalon), procurando aferir a natureza e os limites possíveis da 

                                                 
4 Ibid. p. 215. 
5 Ibid. p. 219. 
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relação da arte com o tempo, agora numa acepção outra, isto é, questionava-

se o autor sobre a relação entre o “belo” e aquilo de que ele é no tempo uma 

expressão6. Neste sentido, sugere-nos uma resposta dentro da herança da 

dialéctica hegeliana, em que a intemporalidade da arte coincide com a finitude 

da nossa própria vivência, definindo o belo como o que se passa por qualquer 

obra e continua e jamais se poderá dissipar7. 

Pressuposta a matriz moderna da estética, seja na expressão da scientia 

cognitionis sensitivae, de Baumgarten, seja mormente nas aportações 

kantianas do juízo estético, já na sua universalidade já na sua finalidade sem 

fim, isto é, na sua subjectividade, Vergílio Ferreira convoca, no século XX, uma 

concepção metafísica da arte e do belo, na qual se opera o «desdobramento 

do real no seu duplo de figuração transcendente8». 

A obra de arte, para além do seu valor estético absoluto, enquanto 

resultado de um saber poiético, congrega, na sua ontogénese, um feixe de 

valores que mais directa ou indirectamente, mais consciente ou 

inconscientemente, lhe servem de cenário, de rigorosa anterioridade axiológica, 

e, no limite, de referente ontológico9.  

Desta complexidade já dera notícia H. Focillon no seu breve, quanto 

profundo e informado ensaio, A Vida das Formas, no qual reitera a unicidade e 

a especificidade formal da obra; isto é, na obra [...] o seu domínio é o espaço, 

não o espaço da percepção comum, o do estratega ou do turista, mas o espaço 

                                                 
6 V. FERREIRA, Arte-Tempo, Lisboa, s/. d. (1988), p. 9. 
7 Ibid. p. 45. 
8 Ibid. p. 26. 
9 Neste contexto preciso, optamos pelo conceito clássico de ontologia como domínio que diz 
respeito ao ser em si mesmo, sem a distinção que Heidegger virá  a introduzir entre ôntico e 
ontológico, ou seja, entre o plano em que se considera apenas o ente sem penetração do ser, 
ao contrário de ontológico, conceito que pressupõe a penetração no ser dos entes.  
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tratado por uma técnica que se define como matéria e movimento10; deste 

modo, Focillon afasta claramente o objecto artístico de qualquer subsunção à 

imagem ou ao signo; a obra é essencialmente extensão de si mesma, presença 

em cuja [...] exterioridade reside o seu princípio interno11.  

Este estatuto da obra de arte é reclamado também por Gama Caeiro 

para o labor historiográfico no campo específico da estética, sendo certo que a 

formulação teórica do conceito de forma – de Kant a Goethe, de Novalis a F. 

Schlegel e a Nietzsche, da Gestalt ao Formalismo –, não deve obliterar a 

requerida e situada hermenêutica que sobre as fontes clássicas do belo, e da 

teoria da arte em geral, deve ser exercida. Este era, aliás, um pressuposto 

metodológico do estudo de Menéndez Pelayo, presente na divisão que fez da 

estética em três partes, a saber: a Metafísica do belo, Filosofia da arte e o que 

apelida de Física Estética; esta última designação engloba não apenas toda a 

matricização moderna da estética, de Baumgarten, kant e Schleirmacher em 

diante, como parece antecipadamente congregar as futuras escolas 

formalistas, que se desenham já nos finais do século XIX, seja a Teoria Crítica 

da Pura Visibilidade, seja o Formalismo Russo, com os desenvolvimentos 

posteriores levados a cabo pelo estruturalismo da Escola de Praga.  

No domínio epistemológico da estética, cabe desde logo aduzir que, 

ainda que o signo verbal seja historicamente o veículo privilegiado de 

transmissão do pensamento, e mormente da própria reflexão estética, a arte 

não é apenas um modo de transmissão desse pensamento, mas constitui-se, 

ela mesma, “pensamento plástico”, autónomo ou heterónomo, consoante as 

suas submissões a um belo funcional, seja de cariz religioso, político ou outros. 

                                                 
10 H. FOCILLON, A Vida das Formas, Lisboa, 1988, p. 12. 
11 Ibid, p. 13. 
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Porém, a assunção deste postulado, que hoje em dia não levanta polémica, 

não é assim tão antigo, mesmo que a história tenha mostrado que no silêncio 

das obras já se perscrutava essa mesma verdade.  

Ainda assim, parece confirmar-se no caso português a herança da 

supremacia que as artes liberais granjearam na classificação das artes, 

ocupando a poesia e a música os lugares cimeiros na doutrinação estética 

portuguesa, particularmente entre o romantismo e o presencismo. Para além 

disso, a palavra constitui ainda o meio privilegiado para o desvelamento 

ontológico, concepção recorrente nos autores que aqui nos propomos estudar, 

como Antero de Quental, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, José Régio, 

Gaspar Simões ou Casais Monteiro12; no caso de Fernando Pessoa, 

constatamos que é ainda a palavra, por excelência, o meio de atingir e coincidir 

com a própria «essência da nação13». 

Será, contudo, a partir do cariz protestante do idealismo alemão, e com 

a separação clara, realizada por Kant entre o juízo determinante e o juízo 

reflexionante, com relevância do «princípio da finalidade da natureza» 

enquanto «princípio transcendental» daquele segundo tipo de juízos14, que a 

conversão do «eu absoluto», insustentável na filosofia, se viabilizou através do 

ensimesmamento do «eu artístico» e do «eu estético». Como consequência 

deste postulado surgirá a representação do «eu absoluto» de Fichte, 

                                                 
12 Quanto à presença de uma concepção ontológica na tradição do pensamento português, Cf. 
João Mendes, Reposteiro do Passado I-II-III», Brotéria: Cultura e Informação, M. ANTUNES 
(dir.), Vol. 90, nº 2-4-7, Lisboa, 1970. 
13 Assim o considerou Pessoa na série de artigos de escreveu ainda em A Águia (números 4, 5, 
9, 11, 12, 2ª série, Porto, 1912), antes de se demarcar do movimento da Renascença 
Portuguesa e de «desistir do desafio Pascoaes». Cf. Exílio, ed. Facsimilada, T. ALMEIDA 
(pref.), Lisboa, 1982, p. IX. Esses textos titulados, «A Nova Poesia Portuguesa 
Sociologicamente Considerada», estão reunidos em F. PESSOA, Textos de Crítica e de 
Intervenção, Lisboa, 1993, pp.15-44. É nas páginas 16-17 que Pessoa reafirma esse carácter 
da palavra como acesso ao espírito da nação.  
14 Para Kant, o juízo estético, enquanto juízo reflexionante, é simultaneamente desinteressado, 
universal, sem conceito a priori, do qual não advém conhecimento. 
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continuado por Schelling, Herder e pelos irmãos Schlegel, ao qual se junta um 

novo projecto de liberdade e uma nova antropologia emergente da revolução 

francesa.  

Não podemos esquecer que a aferição de todo o conhecimento se opera 

em Kant em relação ao sujeito e em estrita dependência deste, “rasurando”, em 

parte (sublinhado nosso), a inteligibilidade do esquema clássico aristotélico-

tomista15, o qual permanece e predomina, em concomitância, com a herança 

platónica, nos autores aqui estudados. 

Para além da díade que caracteriza a estética filosófica do Ocidente, 

assente no eixo Espinosa–Schopenhauer, e naqueloutro que se desenvolve a 

partir do sistema de Dilthey – a que não serão estranhas as posteriores 

investigações filosóficas seja de Wittegenstein seja de Heidegger –, o conceito 

de génio, desenvolvido por Kant, enquanto talento natural pelo qual a natureza 

regula a arte16, teve um papel fundamental no reforço do futuro estatuto da arte 

enquanto objecto «livre» de qualquer perspectiva ontológica; este postulado 

não terá significativa continuidade na doutrinação estética portuguesa entre a 

segunda metade do século XIX e os anos ´40 do século XX. 

  Na verdade, a renovação do pensamento e da filosofia levada a efeito 

por Kant sobre o cenário evolutivo da Revolução Francesa, e posteriormente 

                                                 
15 Logo no prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura (1787) Kant é peremptório na 
afirmação do seu projecto para uma outra gnoseologia: «[...] Até hoje admitia-se que o nosso 
conhecimento se devia regular pelos objectos; porém, todas as tentativas para descobrir a 
priori, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com 
este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as 
tarefas da metafísica, admitindo que os objectos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, 
o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade a priori desses 
objectos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados.» I. KANT, Crítica da 
Razão Pura, M. P. SANTOS e A. F. MORUJÃO (trad., Introdução e Notas), Lisboa, 41997, pp. 
19-20. 
16 I. KANT, Crítica da Faculdade do Juízo, A. MARQUES (introd.), A. MARQUES e V: ROHDEN 
(trad. e notas), Lisboa, 1998, (§ 46), p. 81 ss. O conceito de génio teve particular 
desenvolvimento nas obras de Shaftesbury, Herder e Goethe. 
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pelos autores românticos alemães, apenas superficialmente penetrou na 

cultura portuguesa; a renovação kantiana, à qual os autores portugueses 

tiveram maioritariamente acesso por via indirecta, se fora elogiada por Almeida 

Garrett e Herculano, apenas no cientismo de Teófilo Braga alcançara maior 

aplauso, aplauso que o autor de Visão dos Tempos estende a Hegel, dado o 

que considera ser o contributo do filósofo alemão para a elevação à altura de 

sciência [d]a critica das criações sentimentais17.  

Neste contexto, parece ser compreensível que, na transição do 

Iluminismo para o romantismo alemão, as aportações de Schopenhauer e, 

sobretudo, de Nietzsche18 constituam uma inevitável reacção ao racionalismo 

vigente, embora a influência do legado deste último não haja penetrado 

igualmente no âmago do pensamento estético português, mesmo se levarmos 

em linha de conta as referências feitas ao seu pensamento, de modo mais ou 

menos favorável, por autores como Sampaio Bruno, Leonardo Coimbra, 

Teixeira de Pascoaes, Aarão de Lacerda, Jaime Cortesão, João de Barros, 

Raúl Proença, Mário Saa ou Fernando Pessoa, Régio, Gaspar Simões ou 

Carlos Queirós, entre outros19. 

Em Portugal, a herança clássica constitui uma presença assídua no 

pensamento estético português, inclusive nos postulados de uma estética que 

quis ser romântica, já na perspectiva ambivalente de A. Garrett, já na de 

Herculano, já nos sequazes do ultra-romantismo. No caso do positivismo 

                                                 
17 T. Braga, História do Romantismo em Portugal, fac-símile da edição de 1880, Lisboa, 1984, 
p. 22. 
18 Leonardo Coimbra, tendo presente O Nascimento da Tragédia, de F. Nietzsche, esboçará 
uma outra interpretação da tragédia grega na sua inacabada obra, O Homem às Mãos com o 
Destino, em ordem a reflectir de modo alargado a própria tragédia humana, à luz do sistema 
bersgoniano da distinção entre religião estática e religião dinâmica, com as decorrentes 
implicações na concepção de arte do filósofo francês, e naturalmente na de L. Coimbra.    
19 A. E. MONTEIRO, A Recepção da Obra de Friedrich Nietzsche na Vida Cultural Portuguesa 
(1892-1939), Porto, 2000.   
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estético observa-se uma embebência no pensamento de autores franceses 

como H. Taine, no qual as condições de produção, reflexão e recepção da obra 

de arte procuram deliberadamente ultrapassar esse legado, mesmo se não 

abandonam o princípio da inteligibilidade na obra de arte.  

No campo da produção filosófica, e terminado o magistério da Escola 

dos Conimbricenses, vamos encontrar, ao longo de todo o século XIX, três 

grandes sistemas filosóficos de base no ensino, facto que pode contribuir para 

uma melhor compreensão das linhas mestras da doutrinação estética em 

Portugal: no Porto, nomeadamente na Escola Politécnica, vigiu o realismo 

inglês, a par de um renascimento tomista e apologético, caucionado por um 

conjunto de publicações católicas20, pelo Congresso dos Escritores Católicos e 

pelo I Congresso Católico. Em Lisboa, era introduzido o positivismo no Curso 

Superior de Letras (ainda que a revista O Positivismo seja fundada no Porto 

(1872-1882), sob a direcção de Teófilo Braga e Júlio de Matos); nas faculdades 

de Teologia e de Direito da Universidade de Coimbra triunfava o kantismo, 

filtrado pelos autores belgas. 

 Será no Porto que um escol de pensadores dará origem nos finais do 

século XIX à Escola Portuense, a qual procurará enraizar os novos sistemas – 

dos quais os letrados portuenses estavam a par (energetismo, transformismo, 

evolucionismo, idealismo, intuicionismo e positivismo), propondo-se a 

                                                 
20 Ainda que o renascimento do tomismo se observe um pouco por todo o país, assume no 
Porto um cariz especial, onde se destaca a figura do Conde de Samodães, cuja acção ficará 
bem patente na publicação do jornal A Palavra. São dignas de registo ainda as publicações 
nortenhas A Civilização Catholica e Sciencias Ecclesiasticas. Ainda sobre A Palavra Cf. J. F. 
ALMEIDA POLICARPO, O Pensamento Social do Grupo Católico de A Palavra (1872-1913), 
Vol. I, Universidade de Coimbra, Coimbra, 1977. É ainda de realçar o impacto do que se 
considera ser ainda uma das últimas obras apologéticas do Cristianismo, da autoria de 
Chateaubriand, e intitulada, precisamente, O Génio do Cristianismo, traduzida por Camilo 
Castelo Branco, em 1860, lida e estudada por Garrett, por exemplo, e que, sendo uma obra 
tardo-iluminista, não deixa de ser, em alguns aspectos, precursora do romantismo. Neste 
sentido, Cf. M.R de Chateaubriand, O Génio do Cristianismo, P. GOMES (introd.), Ed. Fac-
símile, Lisboa, 2004, p. I. 
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Renascença Portuguesa dar continuidade a esse legado a partir da 

necessidade de regeneração da pátria, desígnio que, segundo os seus 

fundadores, os tempos exigiam e a República prometia. Deste modo, se 

apresentava o último movimento romântico que haveria de irromper pelo século 

XX adentro, procurando dentro de um programa filo-poético as bases de uma 

educação para os portugueses. O Saudosismo constituiu o ideário do 

Movimento, com destaque especial para as figuras de Leonardo Coimbra e 

Teixeira de Pascoaes, para além de António Carneiro, cuja obra plástica surge 

iluminada pela influência mito-poética da Renascença Portuguesa. O 

movimento da Filosofia Portuguesa procurou dar continuidade a este legado, 

destacando-se a via neo-racionalista seguida de diferente modo por Álvaro 

Ribeiro e José Marinho.  

Neste contexto, Ferreira Deusdado alegava que a falta de educação 

religiosa, recrudescente no século XIX, talvez pudesse ser atenuada pela 

própria educação estética, substituindo-se, até, o «mau-estar» e o cepticismo 

sociais pela emergência de um certo panlogismo da emoção estética.  

Como pano de fundo da emergência dos novos sistemas de pensamento 

político, social, e artístico, surge a «questão social» que se desenhara 

progressivamente desde a Revolução Francesa, e que tantas transformações 

trará ao Ocidente, destronando a hegemonia católica que o século XVI e XVII 

ainda conhecera.  

Enquanto resultado da maturação da nova utopia laicista, que o 

socialismo político, nas suas diversas feições, procurará caucionar, a filosofia 

positivista constituirá ainda o mais forte desafio a uma hegemonia dos sistemas 

espiritualistas vigentes até então em Portugal, e que, mesmo que não haja 
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chegado a uma verdadeira entificação no nosso país, encontrará ora forte 

oposição ora uma aceitação não raras vezes ambígua e contraditória. 

Deste modo, podemos constatar a existência de duas grandes facções 

contrárias ao positivismo: a primeira é constituída pelos autores que se opõem 

frontalmente aos pressupostos e à matriz de A. Comte, bem como à maioria 

dos seus seguidores e intérpretes; a segunda congrega em si duas posições 

mais ou menos distintas, sendo composta a primeira pelos que vêem no 

sistema um momento positivo da história do pensamento, com o qual não se 

pode deixar de dialogar; a segunda alberga os autores que incorporaram no 

seu pensamento alguns dos postulados positivistas. Neste contexto, Fidelino 

de Figueiredo concede ao Positivismo uma considerável importância enquanto 

base justamente da implantação do realismo utilitário, para o qual tanto 

contribuíra a doutrinação de Proudhon21.  

Ora, é neste contexto que escolhemos um conjunto de autores que nos 

parecem representativos de uma linhagem sob a qual se perscruta uma maior 

continuidade na doutrinação estética desenvolvida sensivelmente entre os 

meados do oitocentismo e a década de ´40 do século XX, contraditando, de 

algum modo, a noção de ruptura paradigmática que cremos vigir na 

historiografia portuguesa acerca deste período.  

Deste modo, adentro da via romântica, destacaremos a doutrinação de 

Almeida Garrett e Alexandre Herculano, opondo-lhe, no âmbito epistemológico 

desta dissertação, o positivismo estético de Teófilo Braga, oposição mais 

acentuada em relação a Herculano do que propriamente a Garrett, decorrente 

da contaminação de uma visão da História enquanto “física social”; Antero de 

                                                 
21 F. Figueiredo, História da Literatura Realista, Lisboa, 1924, p. 13. 



 11

Quental e de Cunha Seixas serão os autores cujo pensamento e doutrinação 

constituirão a alternativa não-positivista ao legado teofilino, ainda que no caso 

particular de Antero a sua filosofia da História se aproxime, em dada fase, do 

pensamento do autor de Visão dos Tempos. No criacionismo e no saudosismo 

procuraremos demonstrar uma das mais fundas linhas de continuidade da 

tradição platónica, inculturadas pelo cristianismo, adentro da visão ontológica 

da arte, à qual o neo-racionalismo de António Sérgio não constitui verdadeira 

alternativa, sequer funda e consequente contradição, mesmo tendo presente a 

sua posição fortemente crítica face à Renascença Portuguesa, assim como ao 

intuicionismo bergsónico, e à contaminação do pensamento estético pelo 

sensismo de origem anglo-saxónica.  

Neste contexto, o primeiro modernismo, seja através do legado de 

Fernando Pessoa, particularmente nos escritos estéticos que deu como 

terminados e em vida publicou, seja através do de Almada Negreiros, 

demonstrará uma maior continuidade e coerência com a tradição platónica e 

aristotélica, mesmo tendo em linha de conta a tentativa de formação de uma 

estética alternativa à do Estagirita por parte de Álvaro de Campos. Já no 

segundo Modernismo da Presença, e apesar a tentativa de acomodar a sua 

doutrina à filosofia de Bergson, e à influência de Freud, ainda assim não é de 

crer que tenha operado cisão profunda na visão ontológica subjacente à 

tradição estética portuguesa, mau grado as frequentes contradições e até o 

suposto anti-intelectualismo que o movimento almejou, sobretudo patentes no 

pensamento de três dos seus vultos maiores, a saber, José Régio, Gaspar 

Simões e Adolfo Casais Monteiro. Deste modo, nos propomos, através dos 

autores escolhidos, fazer mais luz sobre a referida linhagem, de modo a revelar 
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a unidade e a continuidade da doutrinação estética em Portugal, a partir de 

uma coerência de pressupostos que parece manter-se como substrato do 

pensamento português. 
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