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A Doutrinação Estética de Almeida Garrett.  

A Nostalgia Clássica de um Romântico 

 

 A obra de João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1799-1854), 

considerado de modo consensual o introdutor do romantismo em Portugal1, 

constitui o exemplo da prolongada persistência da tradição clássica na teoria 

da arte e na doutrinação estética portuguesas. Para além da tentativa de 

encontrar uma solução de compromisso entre classicismo e romantismo, será 

sob a herança racionalista do Iluminismo que Garrett construirá a sua obra, 

procurando conciliar arte, política e moral, as três esferas do humano que 

nortearam a sua acção e o seu ideário liberal a partir da década de 1820. Esta 

tentativa demonstrará frequentemente a sujeição da arte à política e à moral, 

adiando a autonomia da arte que o romantismo europeu reivindicara e que, no 

nosso país, ganhara uma feição ecléctica, de tendência predominantemente 

heterónoma em relação à política. Homem de acção, e não filósofo, vocação 

que rejeita2, é ainda o facho da filosofia que Garrett reclama ser urgente levar 

ao seio da teorização e doutrinação das artes – posição que Alexandre 

Herculano assumirá mais tarde –, alertando para a necessidade de 

fundamentar filosoficamente a história da arte. Segundo o autor de Viagens na 

Minha Terra, esta fundamentação resultaria da contextualização das obras no 

tempo e no espaço segundo as coordenadas que enformam o espírito do povo 

ao qual pertencem, manifestando, neste aspecto, uma sintonia com o 

nacionalismo cultural romântico, tal como ingleses e alemães defenderam, 

                                                 
1 É o próprio Almeida Garrett que, em 1841, reivindica para si a introdução do romantismo em 
Portugal, a partir da feição que as obras de Goethe e W. Scott deram ao movimento romântico. 
2 Obras de Almeida Garrett, Vol. 1, Porto, 1963, p. 42. 
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embora sem com eles partilhar a questionação profunda, existencial e 

psicanalítica, diríamos hoje, seja do eu poético, seja da obra de arte, tal como 

fora realizado pelos românticos alemães. Se Garrett defende, sobretudo a partir 

da publicação do Romanceiro, uma inequívoca valorização da cultura popular, 

bandeira romântica que os povos do norte primeiramente hastearam, já no que 

diz respeito à Natureza a sua concepção é fruto da educação clássica que 

teve, e que nunca abandonará, ministrada por seu tio, D. Frei Alexandre da 

Sagrada Família, futuro bispo de Angra3. Para Garrett, a Natureza, constituindo 

o «Todo», no qual inevitavelmente o homem se insere, é ainda o modelo a 

imitar em arte, pois que é nessa totalidade que se funda a unidade cósmica e 

da qual resulta, em última análise, a «ideia grande do mundo», ou seja, Deus, 

enquanto «Razão Eterna4». Deste modo, longe de uma concepção panteísta 

da natureza, ainda que revelando uma visão metafísica adentro da qual 

distingue uma natureza física e moral de uma natureza idealizada pelo espírito 

e criação humanos, apenas em momentos muito particulares a imaginação e a 

fantasia habitarão o pensamento de Garrett, ao contrário do sentimento, 

conceito que, adentro do racionalismo garrettiano, permite perscrutar o seu 

eclectismo estético. 

Do ponto de vista das ideias estéticas, será na dualidade classicismo/ 

romantismo que o pensamento garrettiano se inscreve, mesmo que haja 

afirmado, no prefácio da primeira edição de Camões, não ser «nem clássico 

nem romântico», arroubo que parece confirmar a impossibilidade de Garrett se 

                                                 
3 No prefácio que escreve em 1841 para a tragédia Mérope, Garrett confessa que, não 
obstante a cultura clássica que seu tio possuía e sob cujo ideário o ensinara, D. Frei Alexandre 
reconhecia no entanto haver no teatro inglês e castelhano coisas de maior relevo do que nas 
antigas tragédias gregas, juízo com o qual o poeta parece não concordar. Cf. Obras de 
Almeida Garrett, Vol. 2, Porto, 1963, p. 1786. 
4 Obras de Almeida Garrett, Vol. 1, op. cit., p. 176. 
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vincular voluntariamente a qualquer sistema. Aliás, esta impossibilidade está 

também presente no seu próprio drama interior, nas contradições entre um «eu 

social» e fleumático, de vocação esteticista, e um «eu profundo5» que sentira 

mais verdadeiro, mas que apenas em íntima confissão dele deu testemunho. 

A necessidade de uma educação do povo português, seja no domínio 

das artes da palavra seja no domínio das belas-artes (estas eram englobadas 

por Garrett na designação de «boas-artes») constitui uma preocupação que 

acabará por nortear a intervenção cívica e política do autor de Frei Luís de 

Sousa, e na sequência da qual deixará, entre outras, duas obras: Da Educação 

e o Lyceu de Damas, manuscrito que apenas parcialmente dará à estampa na 

publicação periódica O Chronista. Cedo assumindo a herança iluminista de 

Voltaire e dos enciclopedistas franceses6, particularmente a de Rousseau, 

autor com quem partilha um forte cepticismo quanto a uma benéfica influência 

da sociedade no ser humano, Garrett reivindica a urgência de um plano de 

educação popular como objectivo político prioritário do novo regime liberal. 

Seguindo a ideologia oitocentista do progresso, defende que só com homens 

instruídos e educados é que se tornaria possível realizar o verdadeiro ideal que 

o momento histórico exigia: por um lado, o surgimento de cidadãos livres, por 

outro, a criação de uma arte que, inspirada no espírito do povo, a ele se 

dirigisse pedagógica e didacticamente, no sentido de assegurar a sua própria 

liberdade que, cria Garrett, apenas uma consciência esclarecida poderia 

garantir7. Aliás, o serviço de missão social ao qual Garrett votou a arte não 

raras vezes acabou por transformar a sua concepção de obra de arte em 

                                                 
5 J. MENDES, «Garrett: Máscara, Luz e Chama», Brotéria, M. ANTUNES (dir.), Vol. LXXXVII, 
nº 11, Novembro, 1968, p. 503. 
6
 Obras de Almeida Garrett, Vol. 2, op. cit., p. 461. 

7 J. P. COELHO, «Garrett perante o romantismo», Estrada Larga, COSTA BARRETO (org.), 
Porto, s/d., p. 306. 
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metáfora e ou documento da história política dos povos, sacrificando 

frequentemente a sua especificidade e autonomia. 

No poemeto O Retrato de Vénus assim como no Ensaio sobre a História 

da Pintura, obra complementar da primeira, redigida sob a égide do seu ideário 

pedagógico, publicadas no início da década de 1820, ficaram traçadas as 

grandes linhas do pensamento estético de Garrett, às quais na essência se 

manterá fiel, apesar dos elementos que posteriormente lhe juntou a partir da 

influência romântica que a sua estada em Inglaterra e as leituras entretanto 

efectuadas lhe proporcionaram. Curioso se torna notar, desde logo, que será a 

história da arte, particularmente a história da pintura, género ao qual Garrett 

concede a primazia nesta época, o objecto dos dois textos. Em O Retrato de 

Vénus, o relato historiográfico ocupa os segundo e terceiro capítulos, 

entremeando a narração dos amores furtivos de Vénus e Adónis narrados no 

primeiro e no último dos capítulos que compõem a obra. Sob a epígrafe 

«buscando/ Coisas em prosa ou rima não tentadas», retirada de Paraíso 

Perdido, de John Milton, sobressai em O Retrato de Vénus uma concepção 

clássica da natureza próxima da de Lucrécio; frequentemente metaforizada em 

Vénus, a natureza surge-nos como «doce mãe», «Alma origem do ser» e 

«princípio criador do universo8», nela residindo a virtude que o homem deve 

colher e imitar. Em simultâneo, a alegorização da própria Vénus, enquanto 

força inspiradora, relembra a feição platonizante que a filosofia do amor tomou 

particularmente a sua interpretação renascentista, no âmbito da Academia 

florentina9.  

                                                 
8 A Polémica Sobre o Retrato de Vénus, M. A. SALGADO (introd.), Lisboa, 1983, pp. 195. 
9 M. F. S. PATROCÍNIO, «O Ensaio sobre a Pintura como introdução ao pensamento estético 
de Garrett», Garrett e as Artes, (Actas do Ciclo de Conferências), Centro de História da Arte da 
Universidade de Évora, Évora, 2002, p. 53. 
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Após fazer a apologia da «douta e mestra Antiguidade10», da qual cita os 

mestres da «arte divina» da pintura, Garrett critica a Idade Média, cuja 

prolongada decadência artística fora, em seu entender, fruto da degeneração 

dos costumes, iniciada pelo imperador Constantino pouco antes da queda do 

império romano do Ocidente, e prolongada na vigência da tirania da «mísera 

Bysancio»; segundo o autor, fora esta tirania que acabaria por sepultar o 

esplendor da arte greco-romana. Esta correlação da política, da sociedade e 

das artes é uma constante em todo o pensamento garrettiano, devendo ser 

vista à luz da difícil conciliação que procurara fazer entre uma visão dialéctica 

da História, de inspiração tendencialmente hegeliana – dentro da qual o 

progresso será sempre o resultado de forças contrárias –, e o pessimismo que 

partilhava com Rousseau quanto à sociedade como todo orgânico que tendia a 

perverter a boa índole do indivíduo, reminiscência do iluminismo setecentista11. 

Será, aliás, neste contexto, e no âmbito da crença liberal no progresso político 

que as grandes convulsões sociais e políticas são aceites por Garrett, 

enquanto dinâmica impulsionadora do desenvolvimento social, científico e 

artístico12, já que, como afirma, a arte sucumbe sempre à bárbara política13. 

Por outro lado, a exaltação das artes surge também aos olhos de Garrett como 

a “inevitável tradução” (sublinhado nosso) e consequência do ressurgimento 

político que o Vintismo inaugurava14. 

Estando ausente deste poemeto qualquer referência à arte medieval, 

Garrett afirma que a restauração da «divina arte» da pintura, tendo sido 

                                                 
10 A Polémica Sobre o Retrato de Vénus, op. cit., p. 196. 
11 J. P. COELHO, «A Dialéctica da História em Garrett», A Letra e o Leitor, Lisboa, 21977, p. 79.  
12
 A Polémica Sobre o Retrato de Vénus, op. cit., p. 212. 

13 Ibid., p. 218. 
14
 M. F. S. PATROCÍNIO, «O Ensaio Sobre a Pintura como introdução ao pensamento estético 

de Garrett», Garrett e as Artes, (Actas do Ciclo de Conferências), op. cit., p. 53. 
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iniciada por Cimabue, foi concretizada por Rafael. Neste contexto, defende que 

o artista deve procurar elevar-se ao «nume», ou seja, imitar a essência, o ser 

ou a potência divina, devendo para isso socorrer-se da «similhança da bella 

natureza»; este princípio é colhido por Garrett em Platão (República 401c), 

filósofo que cita directamente, socorrendo-se ainda de Aristóteles e de Boileau 

para a legitimação do seu juízo15, além de frequentes invocações de outros 

autores clássicos que se encontram ao longo de todo o texto, como se verifica, 

aliás, na grande maiorias das suas obras.  

Se no primeiro Canto Garrett expõe o pedido que Vénus faz a Cupido, 

para que reúna todos os pintores, no sentido de realizarem o seu retrato – de 

modo a que Adónis seja reconfortado pela imagem da deusa sempre que esta 

estiver ausente –, no segundo e terceiro Cantos teremos então a abreviada 

história da pintura em verso, na qual são apresentados os pintores e as suas 

respectivas obras. Admitindo o belo ideal como o valor que a pintura e todas as 

artes devem procurar imitar, pois que dessa forma a obra de arte supera o 

próprio belo da natureza16, Garrett atribui aos pintores da Antiga Roma essa 

qualidade, expressa na «árdua sciencia» das «atitudes», da «expressão» e da 

«verdade», assim como na «audaz composição» e no «correcto desenho», 

«puro e grave», à qual subjazem as altas ideias que conduzem ao «êxtase 

sublime».  

No entanto, é com Rafael Sanzio, que a «moderna» pintura ofuscará a 

glória dos «antigos Appeles», como afirma Garrett, depreendendo-se uma vez 

mais, na exaltação da pintura de um áureo período como o do Renascimento, o 

fundo ideológico que enquadra as relações entre a arte e a política. Na 

                                                 
15 A Polémica Sobre o Retrato de Vénus, op. cit., p. 207 (notas ao Canto Primeiro). 
16 Atente-se no modo clássico como Garrettt expõe o princípio do belo ideal: «No bello antigo 
modelando as graças,/ que em mais sabio pincel, mais bellas surgem/». Ibid., p. 215. 
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verdade, fora no Renascimento, particularmente com a Escola de Bolonha, cuja 

pintura afirma apreciar particularmente, e à qual dá devido realce no Ensaio 

Sobre a História da Pintura, que, reafirma, se acendera o «faxo das ciências» 

na Europa e se tirou o «gothico stupor» às artes, denotando-se uma vez mais a 

persistência do fundo ideológico que subjaz à sua concepção historiográfica e 

estética presente no elogio que faz de Jacques-Louis David enquanto pintor da 

Revolução Francesa.  

Quando afirma em O Retrato de Vénus que é através  do belo que a arte 

emparelha com a natureza17, fica assente a base clássica da razão estética, 

apesar do subjectivismo idealista que Garrett, por vezes, pretende demonstrar. 

Será ainda sob a matriz clássica que, de forma curiosa, Garrett valorizará o 

maneirismo de Caravaggio, pois, como escreve, o que mais o impressiona na 

obra deste pintor é o realismo das suas figuras e a fidelidade à natureza18. No 

terceiro Canto assistimos a uma descrição clássica da pintura que Garrett tanto 

aprecia, evidenciando-se o elogio ao artifício que a técnica concede e empresta 

à ideia (o «ingenhoso pincel» e «doce magia do claro-escuro»); em simultâneo, 

invoca, dentre a magnificente pintura italiana, espanhola, flamenga e 

neoclássica francesa, o exemplo maior de Vasco Fernandes19, a par do 

episódio de Inês de Castro cantado por Camões em Os Lusíadas, 

sobressaindo o elogio que epicamente o autor seiscentista faz ao povo 

português e às descobertas, desiderato que Garrett ideologicamente partilha. O 

elogio que faz ao reinado de D. Manuel, bem como à arte do período das 

descobertas, constam do último Canto, no qual o estilo gótico e a Idade Média 

                                                 
17 Ibid., p. 220. 
18 Ibid., pp. 216 e 226 (nota). 
19 Na quarta edição do poema Camões, Garrett apõe-lhe uma nota acerca da excelência de 
Grão Vasco, apoiado nos trabalhos e investigações do conde de Rackzinski. Cf. Obras de 
Almeida Garrett, Vol. 2, op. cit., p. 431 (Nota B) 
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voltam a ser fortemente criticados, em contraponto com o brilho do «Luso 

pincel» de Grão Vasco, Francisco de Holanda e Nuno Gonçalves. 

  

 

A Beleza Ideal e o Sentimentalismo Romântico 

 

Em conexão com o poemeto surge o Ensaio Sobre a História da Pintura 

no qual se perscrutam já as contradições geradas entre o final da cultura 

neoclássica e o início do romantismo, e que rapidamente se disseminam por 

toda a Europa. Aliás, é Winckelmann um dos últimos corifeus da defesa da arte 

clássica, que a partir da Alemanha defenderá a necessidade da imitação dos 

modelos gregos, irradiando o seu pensamento por toda a Europa, pensamento 

esse que constituiu em larga medida o substrato da cultura artística de 

românticos como Goethe, Schiller, ou do próprio Garrett, entre outros; este 

facto pode ajudar a compreender a “nostalgia clássica” (sublinhado nosso) 

patente nas obras destes autores, justificando, em simultâneo, a dupla via que 

o iluminismo originou na cultura europeia entre os finais de setecentos e a 

primeira metade de oitocentos; esta dupla via se, por um lado, assegura a 

permanência do racionalismo de feição idealista, sobretudo no domínio das 

artes, por outro, abre caminho ao sentimentalismo romântico a partir de uma 

emancipação progressiva da esfera sensível do sujeito.  

Em Portugal, e apesar da base clássica que enforma a modernidade do 

pensamento do escultor Machado de Castro, é Cyrillo Machado20 o pintor em 

                                                 
20 A recusa do neo-gótico por Ciryllo reflecte ainda a persistência da cultura tardo-clássica na 
arte portuguesa, e a valorização que faz da Batalha é resultado apenas da necessidade de 
encontrar uma paternidade a nível historiográfico para a arte portuguesa. Neste sentido, Cf. P. 
V. GOMES, «Traços de Pré-Romantismo na Teoria e na Prática Arquitectónicas em Portugal 
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cujo pensamento podemos observar com nitidez a influência de Winckelmann, 

influência que se estende a Cunha Taborda, autor da tradução do tratado As 

Regras da Arte da Pintura, da autoria de Michael Angelo Prunetti, modelo de 

que o jovem Garrett se socorre no Ensaio Sobre a História da Pintura. 

Constituindo mais uma descrição de pintores e Escolas de pintura, do que 

propriamente um ensaio em sentido estrito, o seu propósito fora o de instaurar 

uma doutrina do gosto em pintura, interrompendo deste modo a tradição 

portuguesa adentro da qual eram os artistas a teorizaram o seu ofício21. Vale a 

pena lembrar que a instauração de uma doutrina do gosto constitui igualmente 

um dos objectivos maiores subjacentes à obra de Winckelmann. 

Na verdade, o Ensaio sobre a História da Pintura constitui um relato 

abreviado de vários pintores e das várias escolas que se sucederam num hiato 

temporal que se estende entre o clássico período greco-latino e o século XIX. 

Baseado directamente na tradução do já referido tratado Regras da Arte da 

Pintura, publicado em 1815, Garrett importará para o seu Ensaio o apêndice 

que o tradutor incluíra na obra, respeitante à pintura portuguesa, aí destacando 

a pintura de feição clássica do século XVI e XVIII. Sendo evidente a ausência 

de qualquer referência à pintura, arquitectura, ou sequer outro qualquer género 

artístico na Idade Média, período que coloca sob a égide das «barbaridades 

escolásticas» e do «atraso das ciências», e para o qual teria contribuído a 

teologia de S. Tomás, o jovem Garrett começa por fazer a distinção entre a 

antiga pintura greco-romana e a pintura do Renascimento a partir de duas 

premissas; a primeira relaciona-se directamente com a técnica, ou seja, com o 

                                                                                                                                               
na Segunda Metade do Século XVIII», Romantismo – Da Mentalidade à Criação Artística, 
Sintra, 1986, p. 241. 
21 M. F. S. PATROCÍNIO, «O Ensaio Sobre a Pintura como introdução ao pensamento estético 
de Garrett», Garrett e as Artes, (Actas do Ciclo de Conferências), op. cit., p. 51. 
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desenvolvimento químico das tintas que concedem à pintura quatrocentista e 

quinhentista «o tom médio, entre a luz, e a sombra, que formam o matizado, e 

assombrado, e exprimem a natureza tal qual ela é, e com toda a sua 

formosura22» (sublinhados nossos); a segunda diz respeito à aplicação das leis 

da perspectiva, que Garrett considera não serem conhecidas dos pintores da 

Antiguidade, facto que somado à primeira premissa diminui, em seu entender, 

a perfeição das suas obras. Por último, entre a pintura dos dois períodos 

coloca-se um problema de teoria da arte, relacionado com a teoria da mimese 

(ou imitação), conceito central no pensamento estético garrettiano, já que, por 

este tempo e para Garrett, só a pintura renascentista e a pintura neoclássica 

francesa escapam ao «espírito servil», de uma «mal entendida imitação23». Na 

verdade, o conceito de imitação, para além da simples cópia, consubstancia a 

base estética neoclássica do pensamento do autor de Catão, sobre a qual 

serão enxertadas as referências ao empirismo escocês e sobretudo do 

sensismo de John Locke, que lhe chegarão por via indirecta do Pe. Arteaga24.  

Assumindo o belo reunido como o primeiro princípio das belas artes, e o 

amor da beleza como «natural sentimento do homem», Garrett considera 

serem as belezas que «a mesma natureza espalhou pródiga por todas as suas 

obras na vastidão do universo» o objecto que todos os artistas devem imitar. 

Na esteira do Padre Arteaga, postula que embora todas as coisas da natureza 

                                                 
22 A. GARRETT, Ensaio Sobre a História da Pintura, A Polémica Sobre o Retrato de Vénus, M. 
A. SALGADO (introd.), op. cit., p.272 
23 Ibid.. O conceito de imitação em Garrett insere-se no âmbito mais alargado das 
considerações que tece sobre a beleza ideal e é directamente tributário da obra 
Investigaciones Filosoficas sobre la Belleza Ideal Considerada como Objeto de todas las Artes 
De Imitation, da autoria  do jesuíta e helenista espanhol Esteban de Arteaga, e publicada em 
Madrid em 1789. 
24 É num passo não publicado em O Chronista, e constante da obra inédita Lyceu das Damas, 
pertencente ao espólio guardado na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que Garrett 
assume explicitamente a influência e a partilha das ideias do Pe. Artega quanto à «beleza 
ideal». Este escrito tomou como modelo formal a obra Lettres a Emilie Sur la Mythologie, da 
autoria de Demoustier. Cf. Lyceu das Damas, ms. 127, p. 17. 
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possam ser belas, dadas a relações que mantêm entre si baseadas na 

«ordem» e «harmonia», há algumas delas que em virtude da sua maior 

formosura «nos deleitam mais, que mais docemente lisonjeiam os nossos 

sentidos: e essas então é que as belas-artes escolhem para delas aprimorar 

seus divinos encantos, e construir as suas obras imortais25». Neste sentido, 

sublinhando a sua opção inequívoca por uma concepção artística clássica, 

Garrett afirma que é mister da arte «estremar por toda a natureza o que é mais 

belo, apurá-lo, e dar-lhe realce com o mágico de seus enfeites e adornos26». 

Esta era a posição que Esteban de Arteaga havia defendido, seguindo a 

“imitação fantástica” tal como Platão a definira particularmente no Sofista 

(219b); ou seja, para o autor de Hípias Maior, a «imitação fantástica» é aquela 

que se traduz na representação de um modelo mental universal que não 

resulta da imitação de um corpo belo presente na natureza, mas de um modelo 

conceptual que congrega imaginariamente, por via do engenho do artista (os 

«enfeites» e «adornos» garrettianos), as mais belas partes dos mais belos 

corpos da natureza; deste processo resultará uma beleza que, em se 

assemelhando à beleza natural, não existe integralmente em corpo físico 

algum27. Em oposição, e dentro da sua classificação das artes produtivas de 

origem humana, Platão concebe ainda a «beleza icástica» (Sofista 235e) como 

                                                 
25 O Chronista: Semanário de Política, Literatura, Ciências e Artes, (Lição I), Nº V, Vol. I, 
Lisboa, 1827, p. 111. 
26 Ibid.. 
27 «E se por acaso não encontra nas coisas naturais o que há mester de conseguir o que 
pretende, então deve suprir com a arte os defeitos do original, quer trasladando para o seu 
objecto e concentrando só nele as belezas distribuídas em outros objectos da mesma espécie, 
quer acrescentando-lhe através da própria fantasia perfeições fictícias, mas que se acomodem 
à natureza do objecto que imita, até que daí resulte um conjunto de beleza natural nas partes, 
mas ideal no todo». «Y si acaso no halla en las cosas naturales lo que há menester para lograr 
lo que pretende, entonces debe suplir com el arte los defectos del original, ya trasladando a su 
objecto y reconcentrando en él solo las bellezas esparcidas en otros objetos de la misma 
espécie, ya añadiéndole de própria fantasia perfeccines fictícias, pero que se acomoden a la 
naturaleza del objecto que imita, hasta que resulte un conjunto de belleza natural en las partes, 
pero ideal en el todo.» Cf. E. DE ARTEAGA, La Belleza Ideal, P. M. BATLLORI, S.I., (Prol. texto 
e notas), Madrid, 1955, p. 53. 
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sendo aquela que produz imagens que não vão além da simples cópia da 

realidade, sendo sobretudo esta, enquanto arte de produção de aparências, 

que o mestre da Academia condena com veemência.  

No cotejo realizado entre as lições publicadas em O Chronista e o 

manuscrito original Lyceu das Damas pudemos observar que o romantismo 

possível de Garrett se desenvolve a partir dos sinais proto-românticos, que a 

teoria neoclássica acusa nos finais do século XVIII, e que o autor verá para sua 

alegria desenvolvida pelos corifeus do romantismo europeu, como seja, no 

âmbito estético, a concepção da beleza enquanto sentimento gerado entre o 

sujeito e a obra de arte. Salvo melhor juízo, é possível considerar neste 

desiderato a auto-legitimação moral de Garrett quanto ao aditamento de 

algumas notas estéticas de cariz romântico em várias reedições dos seus 

textos, alegando, por vezes, que já constavam dos originais primitivos. Aliás, o 

título de pensamento «abstruso e incompreensível» com que Garrett qualificou 

a filosofia transcendental de Kant, e a da maioria dos filósofos germânicos, 

atesta o seu cepticismo face ao pensamento filosófico que contribuíra para a 

eclosão do romantismo28; aliás, a confissão do poeta, na qual assume a sua 

«educação portuguesa velha, sólida de bons princípios de religião, de moral» 

(sublinhados do autor), parece corroborar a esta posição. Além do mais, a sua 

doutrinação clássica permanece como espinha dorsal do seu legado, inclusive 

no teatro, género dentro qual Frei Luís de Sousa, obra maior do autor, é ainda 

concebida a partir da teoria clássica da tragédia e sob a égide do triplo conceito 

da Unidade29; isto apesar do vago e autobiográfico sentimentalismo erótico de 

Garrett -- lapidarmente demonstrado na longa carta de Carlos a Joaninha nas 

                                                 
28 Obras de Almeida Garrett, Vol. 1, op. cit., p. 777 (nota D)  
29 A. GARRETT, História Philozophica do theatro Portuguez, ms. 81, p. 18. Original manuscrito 
guardado na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.  
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Viagens na Minha Terra –, assim como da sua defesa da língua, da cultura e 

do património nacionais, sobretudo depois da descoberta do neogótico numa 

visita que efectua a Dudley, em Inglaterra, onde se encontrava exilado em 

1823.  

Ora, quanto ao sentimentalismo romântico de Garrett, cremos que será 

ainda no âmbito da teoria da mimese que deve ser interpretado, pois se 

porventura se aproxima do «idealismo subjectivo30», subjacente aos postulados 

de Arteaga, ainda assim defende, à semelhança, aliás, do teórico espanhol, o 

princípio da coincidência da beleza ideal com a obra de arte, tal como 

Winckelmann consagrara enquanto ideia-chave do espírito clássico grego. 

Neste sentido, afirma Garrett: «[as artes] andam escolhendo por toda a parte 

na natureza o que acham de mais lindo, para nos darem em resumo, e quase 

em essência o mais deleitoso e aprazível de quanto espalhou pelo universo a 

mão do Criador. Por meio da imitação, reflectem nas suas obras a parte mais 

gentil das da natureza; enganam suavemente os sentidos, e vão penetrar a 

alma de um prazer que se não exprime, e a repassam de um gozo, que, ora 

vivo e rápido, ora lânguido e melancólico, é sempre deleite31». Subjacente a 

este processo, encontra-se a faculdade da razão que, avança Garrett, deve 

regular os prazeres da imaginação, traduzindo-se justamente o «bom gosto» 

                                                 
30 A expressão é de Menéndez Pelayo, que deste modo procura caracterizar a conciliação da 
base clássica com os elementos sensistas e subjectivistas presentes no sistema do jesuíta 
espanhol. Cf. M. M. PELAYO, Historia de las Ideas Estéticas en España, (Edición Facsímil), Vol 
I., Madrid, 1994, p. 1146. Estamos em crer, sem prejuízo do parecer de Ofélia Paiva Monteiro, 
reputada especialista que fez um dos primeiros e mais notáveis estudos sobre a pessoa e a 
obra de A. Garrett, que o subjectivismo do autor de Camões não vai tão longe como o do Pe. 
Arteaga, mesmo apesar dos indícios existentes quanto à consciência de Garrett face ao papel 
dinâmico do sentimento e da imaginação na construção de um novo imaginário. A este facto 
pode não ser alheia a aversão que o autor de Folhas Caídas afirma ter em relação às teorias e 
aos «livros de ciência doutoral», assim como aos «intermúndios das abstracções quiméricas». 
Cf. O. P. MONTEIRO, A Formação de Almeida Garrett: Experiência e Criação, Coimbra, Vol. I, 
1971, p. 312.  
31 O Chronista: Semanário de Política, Literatura, Ciências e Artes, op. cit., p. 113.  
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no hábito dessa faculdade aplicado às artes32. Além disso será também o 

primado da inteligibilidade que possibilita a missão didáctica que reclama 

incessantemente para a arte, especialmente para o teatro, a expressão artística 

que melhor se coaduna com o espírito progressista, pois que, como deixara 

escrito, «é preciso entender para apreciar e gostar33». Na primeira lição à sua 

imaginária e jovem educanda, acerca dos dois tipos de beleza existentes na 

arte, Garrett assume desde logo a prevalência da inteligibilidade sobre a 

sensibilidade: «já vês que o belo é o princípio das artes; mas não cuides que 

esta beleza é tão somente a das coisas físicas, e dos objectos sensíveis. Além 

daquele belo, que a vista vê, que o tacto palpa, que o ouvido ouve, que o 

paladar gosta, e o olfacto cheira; há outro, que o excede, e, com quanto está 

fora do império dos sentidos, vem por seus efeitos comunicar-se a eles, e deles 

à alma, que o sente e goza, e que o expressa nas belas artes34». Aliás, o belo 

enquanto conceito ideal, «fora do império dos sentidos», ou seja, enquanto 

ideia gerada pelo entendimento, e a ele se dirigindo em última análise, 

superando o «apoucamento» da natureza, constitui um dos postulados 

clássicos afirmado por Winckelmann nas Reflexões Sobre a Imitação das 

Obras Gregas na Pintura e na Escultura; deste postulado deu o próprio Rafael 

Sanzio em missiva enviada a Baldesar Castiglione, a propósito do «Triunfo de 

Galatea», testemunho que o autor alemão invoca em reforço da sua posição35.  

                                                 
32 Cf. O Chronista: Semanário de Política, Literatura, Ciências e Artes, Vol. I, Nº 1, Lisboa, 
1827, p. 84. O artigo não está assinado, mas estamos em crer que a autoria é de Garrett, 
como, aliás, a maioria dos artigos deste periódico, como o próprio reconhece na sua 
«Autobiografia». Cf. Obras Completas De Almeida Garrett -- Ficção e Outras Prosas, Vol. I, 
Lisboa, 1983, p. 36. 
33 Obras Completas De Almeida Garrett, Vol. 2, op. cit., p. 1087. 
34 O Chronista: Semanário de Política, Literatura, Ciências e Artes, op. cit.,  p. 114. 
35 «Estas abundantes ocasiões para observar a natureza favoreceram os artistas gregos que 
foram, todavia, mais longe: começaram a formar-se certos conceitos universais de beleza, 
tanto através de partes isoladas como através de todas as proporções dos corpos, que se 
elevam sobre a natureza; o seu modelo primordial era uma natureza espiritual concebida 
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A confirmação deste princípio surge-nos em várias passagens das 

«Lições», como a seguinte: «a maior de todas as curiosidades é a de nos 

conhecermos a nós mesmos: e, como não podemos entrar dentro de nós para 

adquirir esta instrução, vamos estudar-nos pelos objectos que nos cercam, e os 

quais todos connosco têm mais, ou menos relação. Nisto temos grande deleite, 

e por isso as artes, imitando os objectos da natureza, (e em tão grande 

perfeição, que se não acha em cada um deles separado, mas só na reunião 

mental de todas as perfeições espalhadas por eles) nos causam tamanhos 

prazeres36». Adentro da concepção clássica, Garrett admite que a arte se dirige 

aos sentidos, visando o deleite do espectador, como tantas vezes refere; na 

verdade, a relação estética inicia-se na apreensão sensível do objecto, mas 

acaba por dirigir-se progressivamente ao intelecto, ao entendimento, faculdade 

que identifica o belo resultante das características artísticas do objecto, e não 

tanto por via do sentimento do sujeito no âmbito gnoseológico de cariz 

formalista. Neste sentido, estamos em crer que a adopção de elementos 

doutrinários românticos em Garrett se opera pela via de uma subsunção do 

deleite clássico ao sentimento do sujeito enquanto elemento determinante de 

uma estética de matriz moderna que o romantismo viria a consagrar, a partir do 

formalismo transcendental kantiano.  

Ainda quanto ao sentimentalismo romântico, surge, na verdade, um 

passo no Lyceu das Damas, no qual a beleza é assumida enquanto 

                                                                                                                                               
unicamente pelo entendimento». «Estas abundantes ocasiones para observar la naturaleza 
favorecieron que los artistas griegos fueran todavia más lejos: comenzaron a formarse ciertos 
conceptos universales de la belezza, tanto de partes aisladas como de todas las proporciones 
de los cuerpos, que se elevaban por encima de la misma naturaleza; su modelo primigenio era 
una naturaleza espiritual concebida por el solo entendimiento». Cf. J. J. WINCKELMAAN, 
Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura, S. MAS (introd. 
y notas), Madrid, 2007, p. 83. 
36
 O Chronista: Semanário de Política, Literatura, Ciências e Artes, (Lição II), Vo. I, Nº VII, 

Lisboa, 1827, p. 153. 
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sentimento, embora Garrett o não haja transcrito na «II Lição» dada à estampa 

em O Chronista; neste passo, o autor afirma: «a beleza não é uma qualidade 

dos objectos, como o não é a cor ou o calor, mas uma relação entre nós e eles. 

Por isso quando se diz – a beleza – entende-se sentimento da beleza, que 

realmente existe em nós mesmos, como existe o sentimento da cor, da 

grandeza, etc., etc. – Um engano dos sentidos, ou, mais certo, do hábito, nos 

faz pensar que a beleza existe nos objectos, e que é uma propriedade deles37»; 

Ora, a assunção da beleza enquanto resultado de um simples juízo estético, 

sem relação directa com as características específicas do objecto, mas apenas 

enquanto “reacção” que consubstancia um sentimento – despertado pelas 

obras no sujeito, a partir de uma «harmonia de faculdades», como defendera 

Kant, apenas parcialmente contamina a teoria da mimese que Garrett 

defendera, manifestando aqui a influência que os sensistas ingleses 

imprimiram à concepção do Pe. Arteaga, mas que em Garrett, não adquire a 

mesma consistência, ou sequer consciência, pois que, alfim, a razão volta a 

apresentar-se como a faculdade que deve «regular os prazeres da 

imaginação38». 

De modo insólito, é o próprio Garrett que, na mesma passagem inédita, 

rejeita as posições modernas de Wolff, de Hutcheson, mas também de 

Condillac e de E. Burke, reafirmando, contraditoriamente, a preferência pela 

concepção de «beleza ideal» enquanto «modelo mental de perfeição39». 

Quanto a Platão e Aristóteles, cujas filosofias constituem a base do seu 

classicismo, avança que o primeiro se enganou ao considerar a beleza como 

                                                 
37 A GARRETT, Lyceu das Damas, ms. 127, p. 28. 
38 . O Chronista: Semanário de Política, Literatura, Ciências e Artes, Vol. I, Nº 1, Lisboa, 1827, 
p. 84. 
39 A GARRETT, Lyceu das Damas, ms. 127, p. 17. 
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«eflúvio da divindade», isto é, a beleza enquanto qualidade dos objectos que 

participam na essência divina, pois que por esta fora criada e espalhada pelo 

universo, ecoando aqui, aliás, muito mais a filosofia plotiniana que a platónica; 

quanto ao segundo, enquanto mestre da Poética de Horácio, base doutrinária 

de Garrett, afirma que, não obstante o estagirita defender «ideias sãs», ainda 

concebe a beleza como «reunião da grandeza ou da ordem», ou seja, a 

«unidade do todo e das suas partes», postulado que Garrett resolve agora 

criticar. Expendendo estes juízos no sentido de se ajustar a uma estética de 

matriz moderna, e depois de curiosamente criticar alguns dos seus 

representantes maiores, Garrett procurará uma definição de compromisso, na 

qual se entrevê o eclectismo estético que frequentemente lhe é atribuído, ainda 

que, estamos em crer, a base clássica esteja sempre presente; afirma Garrett: 

«eu por mim julgo que a beleza é aquela impressão que nos causa um objecto 

que muitas partes agradáveis reúne, e no-las faz sentir a um mesmo tempo. 

Esta sensação é recebida pelos sentidos como qualquer outra, e sem 

particularidade alguma. A grandeza, a simetria, a variedade etc., podem ser 

partes da beleza, mas não constitui-la de per si». Esta passagem acaba com o 

autor a dizer que respeita a concepção de beleza de Condillac e Burke, a qual 

não deve ser confundida com a sua, facto que parece evidenciar nova aporia 

no pensamento garrettiano40.  

Seja como for, à semelhança do que virá a suceder com Herculano e 

com Castilho, o lado romântico de Garrett manifesta-se particularmente no 

campo da pedagogia e da comemoração dos heróis que os artistas românticos 

consagravam numa espécie de nova mitologia nacional, que desejavam viesse 

                                                 
40 «Respeito muito autores que tenho citado, mas nenhuma das duas opiniões se compare com 
esta minha». Cf. A. GARRETT, Lyceu das Damas, op. cit., p. 28. 
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substituir a mitologia clássica, e à qual, ao fim ao cabo, a relativa imaturidade 

do primevo romantismo não soube corresponder no campo da sua execução 

artística41. Aliás, nos projectos do monumento a Camões, mito romântico por 

excelência, se avaliadas as propostas de dois grandes escultores: Assis 

Rodrigues, por um lado, e Vítor Bastos, por outro, a quem será entregue a 

encomenda, e se ainda recordarmos o «Desterrado», teremos nos dois 

símbolos maiores do nosso intencional romantismo uma linguagem que não se 

libertara totalmente da herança clássica42.  

Na verdade, tanto no domínio da pintura como no da escultura, o 

romantismo português acentua-se particularmente nos seus temas (o povo e os 

seus costumes, a natureza, os heróis nacionais, o génio, entre outros), como 

acontece com a melancolia patente no rosto do «Desterrado», ou na evocação 

nacionalista simbolizada nas figuras que decoram o pedestal – ao melhor estilo 

renascença –, do monumento a Camões, e não tanto na linguagem artística 

formalmente considerada. No entanto, não é demais sublinhar que na crítica 

que move ao projecto de Joaquim Rafael para o futuro Monumento à Liberdade 

– o valor mais elevado para os românticos –, a erigir na cidade do Porto em 

memória da revolução liberal, a opção de Garrett por uma estética clássica 

volta a insinuar-se43; nessa crítica, na qual estabelece os princípios estéticos 

que considera deverem balizar a concepção e a execução da obra, Garrett faz 

corresponder a beleza e a simplicidade clássicas aos povos livres, por 

oposição àqueles sobre os quais impendeu o «ferrete do servilismo», em cuja 
                                                 
41 J. F. PEREIRA, «No Bi-Centenário de Garrett», Arteoria, revista do mestrado de teorias de 
arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, nº I, Lisboa, 2000, p.13.  
42 E. SOARES et alii, As Belas-Artes do Romantismo em Portugal, Porto, 1999, pp. 299 ss. 
43 Apesar do romântico entusiasmo que a revolução de 1820 provocara em muitos artistas, e 
particularmente em Joaquim Rafael, e para além dos vários elementos alegóricos 
apresentados, a memória descritiva da sua proposta para Monumento à Liberdade tem ainda 
subjacente uma concepção estética que é, na sua essência, igualmente clássica. Cf. H. C. F. 
LIMA, Joaquim Rafael: Pintor e escultor Portuense, Coimbra, 1923.  
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arte apenas se pode observar «o amaneirado do estilo, o factício das cores, o 

sopeado dos rasgos, o gelo da composição, o afectado dos ornatos, o nímio 

carrego deles, e a pobreza em tudo» (sublinhados do autor)44.  

Um ano após a implementação do liberalismo constitucional, e uma vez 

mais sob a égide da liberdade que a revolução propagava, Garrett critica 

severamente a arte gótica que faz corresponder, no plano político, ao «púlpito 

inquisitório», à sombra do qual a «languidez da eloquência» e o «desbotado do 

colorido» impediram o florescimento das artes da oratória e da poesia. Para o 

Garrett do início da década de 1820, e por oposição à arquitectura clássica e à 

sua apolínea e proporcional simplicidade, como defende, a arquitectura gótica, 

nascida sob a «escravidão militar e religiosa» simboliza nesta época o oposto, 

com os seus «lanços curtos, muitos requifes, rendados», elementos que 

apenas «deslumbram os olhos com o falso brilho de uma pompa aparente45». 

Em abono da preservação dos valores da «força, energia, grandeza e 

majestade», que caracterizam a arquitectura clássica, a par da enorme 

simplicidade da natureza que lhe serve de modelo, critica a fusão do clássico 

com o gótico que se estava a operar na arte e que, a seu ver, não era o melhor 

exemplo para uma arte à qual alguns chamavam «moderna», como refere. 

Contra a «afluência de símbolos», o «labirinto de alegorias» e a «confusão de 

adornos» que surgiram em várias propostas para o monumento, Garrett faz 

uma intransigente defesa da linguagem clássica, nesta época insofismável, 

como pode observar-se nas palavras com que invectiva o redactor do jornal a 

quem escreve: «simplicidade, simplicidade […]; esta a primeira lei de todas as 

boas artes. O Templo da liberdade é simples como ela; e os seus adornos 

                                                 
44 A. Garrett, «Carta de 14-08-1821», Borboleta Constitucional, Nº 111, Porto, 21 Set. 1821.  
45 Ibid.. 
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singelos como a Natureza, cândidos como a Verdade46». Para Garrett onde 

houver «escassez da natureza», como modelo e farol da arte, esta surge 

afectada, e corresponderá necessariamente a um período de opressão do 

povo. 

 

 

A Campanha Romântica: Arte e Património 

 

Uma consciência moderna acerca do papel da arte na preservação da 

identidade histórica e cultural da nação manifesta o verdadeiro espírito 

romântico de Garrett. Se por ventura a ligação da obra de arte às 

condicionantes históricas, identitárias e relacionais do meio social onde foi 

criada fora já diagnosticada por Winckelmann, a propósito dos seus estudos 

sobre a arte grega, não deixa de ser verdade que a adesão por parte de Garrett 

ao romantismo parece legitimar-se pela via política do nacionalismo cultural; 

num primeiro momento, este facto obrigá-lo-á a amenizar a defesa enérgica do 

classicismo e da teoria da mimese, pois que os seus princípios se opõem agora 

a essa pureza e originalidade romântica que reclama para a arte portuguesa; 

num segundo momento, procurará conciliar classicismo e romantismo, 

reivindicando uma independência e uma liberdade criadoras face à crítica de 

arte, advogando, no limite, a possibilidade do artista escolher a forma mais 

adequada ao fundo, isto é, ao tema, que pretenda tratar. 

Na verdade, a consciência de Garrett acerca do movimento que se 

constitui em alternativa ao tardo-classicismo agudiza-se aquando da sua visita 

                                                 
46 Ibid.. 
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ao castelo de Dudley, em 1823, aí se deixando arrebatar pela valorização do 

gótico que os ingleses demonstravam, de modo revivalista, nas suas 

construções oitocentistas: «os ingleses têm ultimamente restaurado este gosto 

da arquitectura [gótica], que tão belo é e tão solene, e que o servilismo das 

imitações gregas, o rococó das monstruosidades greco-galas dos três últimos 

séculos tinha prescrevido e proscrito47». Aliás, a intencional adesão ao 

nacionalismo cultural de índole romântica perscruta-se na última lição 

publicada em O chronista, na qual defende o carácter singular da arte de cada 

povo; este postulado faz com que Garrett estranhamente admita agora a 

imitação do modelo grego apenas para a arte de feição clássica, pois que, 

assevera, o “dogma” (sublinhado nosso) do nacionalismo cultural constitui, 

adentro da estética romântica, «o primeiro e máximo princípio de interesse48».  

No texto em que narra a sua visita à pequena localidade de Dudley, 

refeito vinte anos depois da sua redacção original, a crítica surge mordaz quer 

ao clássico quer ao barroco, simbolizado no «rococó das monstruosidades 

greco-galas», neologismo com o qual caracteriza a arquitectura barroca, 

buscando uma coerência compatível com o seu novo alinhamento estético. 

Nesta fase, confrontando a arquitectura clássica com a arquitectura gótica, 

abjura a primeira, preferindo a melancólica solenidade da última, patente nas 

suas «agudas arcadas», nas suas «compridas e estreitas janelas» e nas suas 

«obscuras naves», pois que melhor se coadunam às «augustas funções» e à 

«tristeza sublime» de uma igreja cristã e aos seus ritos «mais dirigidos ao 

coração que aos sentidos49»; linguagem nova em Garrett e um novo elogio 

                                                 
47 Obras de Almeida Garrett, Vol. 1, op. cit., p. 633. 
48 O Chronista: Semanário de Política, Literatura, Ciências e Artes, (Lição IV), Nº XX, Vol. II, 
Lisboa, 1827, p.177. 
49 Obras de Almeida Garrett, Vol. 1, op. cit., pp. 633-34. 



 45

para um tempo e uma arte que o romantismo elege como o verdadeiro húmus 

do novo período na história da arte e da estética, e que o vate portuense 

procura acompanhar, demonstrando as fragilidades que o seu espírito 

esteticista e dandy imprime no seu pensamento. A tradução deste 

enamoramento pelo gótico se é justificado pela via política e ideológica, por 

vezes, parece consumar-se numa relação estética, num arrebatamento de 

quase sublime, que excede a sua verdadeira teorização, a qual, diga-se em 

abono da verdade, Garrett não chegara a fazer; neste sentido, afirma o autor: 

«em geral a arquitectura gótica é para mim um quadro de solene tristeza que 

me absorve os sentidos todos num gozo indefinível, num estado que não sei 

explicar, porque se não parece com nenhuma das sensações que os 

monumentos de outro género, que as outras belezas das artes me excitam50». 

Neste momento, a arquitectura gótica constitui o paradigma estético, já 

enquanto símbolo de uma suposta originalidade cultural portuguesa, baseada 

na arte popular, impermeável ao internacionalismo dos modelos clássicos 

greco-latinos, já porque traduz uma poética intuitiva e sentimental que, 

confessa Garrett, inspira na alma «um certo não sei quê entre gozo, respeito, 

devoção, melancolia e suavidade51».  

Por outro lado, e na primeira fase da sua adesão ao romantismo, a 

revalorização do gótico parece surgir como documento e metáfora do próprio 

sentido da história52, segundo uma concepção dialéctica hegeliana, ainda que 

esta lhe tenha chegado indirectamente, e por via literária. Na verdade, uma 

escassa produção filosófica poderá explicar uma menor consistência do 

                                                 
50 Ibid., p. 1490.   
51 Ibid.. 
52 Neste sentido, Cf. P. S. RODRIGUES, «A Arte como Metáfora da História», Garrett e as 
Artes, (Actas do Ciclo de Conferências), op. cit., p. 33. 
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primeiro romantismo português, desígnio que apenas parece cumprir-se no 

neo-romântico movimento da Renascença Portuguesa, particularmente com 

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes.  

Seja como for, e para além do fundo ideológico sobre o qual se opera a 

sua adesão ao gótico – opção que, mais tarde, virá a substituir pelo 

«manuelino», em função do mesmo imperativo político e da mesma visão 

dialéctica oitocentista --, a sua abordagem da arte revela a persistente marca 

literária na doutrinação portuguesa, apesar da intenção contrária manifestada 

pelo próprio Garrett na “Introdução” ao primeiro número (1º Série) do Jornal 

das Belas Artes. A participação do autor de Retrato de Vénus nesta publicação, 

cuja direcção literária assegura, faz parte do acentuar da sua campanha 

romântica na década de 184053, e destinava-se a colmatar a ausência de 

cultura artística na opinião pública; o próprio tema das Viagens na Minha Terra 

revela a preocupação nacionalista com a necessidade do conhecimento da 

cultura pátria, dos costumes populares, do pitoresco da paisagem, alfim, da 

verdade da nação de que o povo é o fiel depositário. Neste sentido, Garrett 

lamenta o estado a que chegou a memória colectiva, patente na degradação 

dos testemunhos arquitectónicos e artísticos – seja através da falta da sua 

preservação, seja através dos restauros e acrescentos que sofreram ao longo 

do tempo –, degradação da qual Santarém, esse gótico «livro de pedra», 

constituía o exemplo mais deplorável54. Nesta época, Garrett prefere a 

designação de arquitectura moçárabe a arquitectura gótica, fazendo eco, por 
                                                 
53 Afirma Garrett: «difundir os bons princípios, vulgarizar o conhecimento dos bons exemplos, 
vir em auxílio da sublime e patriótica ideia que organizou a Academia das Belas-Artes de 
Lisboa e os outros Institutos conexos, ilustrar as nossas glórias artísticas, esclarecer a opinião 
em todos estes pontos tão importantes, foi pois o pensamento que reuniu a Associação de 
artistas e homens de letras que empreendeu a presente publicação». A. GARRETT, 
«Introdução», Jornal das Belas-Artes, M. M. B. PINHEIRO e J. M. B. COELHOT (dir.), T. 1, Nº 
1, Lisboa, Out. de 1843, p. 1. 
54
 Obras de Almeida Garrett, Vol. 1, op. cit., particularmente pp. 128, 156, entre várias outras. 
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um lado, da discussão, nem sempre razoável, que dentro e sobretudo fora do 

país se gerara acerca das origens do estilo gótico, e, por outro, visa amenizar 

os rigores do pensamento escolástico com a exótica elegância da arte 

oriental55.  

Nos limites da sua conversão romântica, e apesar da escolha dos 

motivos, da descrição e modelação dos caracteres, a teorização garrettiana 

acerca do papel da imaginação, mesmo se frequentemente subsumida à 

categoria de ficção, não é abundante e, ainda que lhe reconheça a importância, 

admite a possibilidade do seu sacrifício em favor da tradição56. Porém, a este 

postulado teórico de defesa da tradição parece não corresponder fielmente a 

prática artística e literária, como se verifica na «reconstrução» – no «ajeitar» –, 

dos romances medievais a que procedera; no Romanceiro, como assevera, as 

composições, ainda que respeitando as «antigas galas», foram agora «melhor 

talhadas» e «mais bem compostas57»; na verdade, ao não respeitar na íntegra 

os testemunhos da literatura oral, tal como o tempo no-los houvera legado, 

Garrett parece confirmar para a arte, face à tradição, o mesmo papel que lhe 

consagrara na sua relação com a natureza, ou seja, o de «ajudar» ambas 

(natureza e tradição) a tornarem-se obra de arte, partindo das suas «partes 

mais belas».  

Seja como for, a paixão pelo gótico funciona como dispositivo histórico 

de legitimação da acção política iniciada com o liberalismo, muito para além da 

                                                 
55 Ibid., p. 158. A crescente valorização do estilo gótico, assim como da “ruína” como expressão 
melancólica do tempo, já há muito havia tido início além-fronteiras, sobretudo em Inglaterra, 
Alemanha e França. Em Portugal apenas por volta dos meados do século XIX se manifesta 
uma consciência acerca desta problemática, ainda que de forma nem sempre coincidente com 
o alcance estético que tomou naqueles países, mesmo no que diz respeito à feição nacional 
que adquirira através da questão do «manuelino». Cf. P. PEREIRA, «Alguns Aspectos da 
Cultura Artística de F. A. Varnhagen», Romantismo – Da Mentalidade à Criação Artística, 
Sintra, 1986, pp. 317-18. 
56 Ibid., p. 173. 
57 Obras de Almeida Garrett, Vol. 1, op. cit., p. 1748. 
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sua morfologia plástica e do seu valor estético, já que, considerava 

erroneamente Garrett, essa arquitectura era profundamente nacional porque 

traduziria um tempo impermeável ao classicismo; este juízo, para além de ilidir 

a vertente internacionalista do estilo gótico, enquanto modelo arquitectónico 

que traduz a espiritualidade vivida no vasto espaço da Cristandade, ignora a 

inculturação do platonismo e do aristotelismo na alta e baixa Idade Média, 

respectivamente. Aliás, a existência da inquisição, assim como de uma divisão 

rígida e estratificada da sociedade feudal, criará uma dificuldade acrescida à 

defesa do gótico, já que contraria o princípio historicista que vincula a liberdade 

ao florescimento da arte; será precisamente este facto da história que levará 

Garrett a inflectir a sua posição, optando pelo «manuelino», seja em razão de 

uma suposta autonomia face ao gótico internacional, seja enquanto 

arquitectura que traduz um tempo novo de abertura à ciência, ao progresso 

político e ao mundo, símbolo máximo da época das descobertas58. É, aliás, 

neste contexto que a visão ideológica da arte em Garrett evidencia os seus 

contornos; na verdade, é sob o influxo do espírito do tempo, e das condições 

geradas pela dinâmica da história, que o talento individual do artista se 

desenvolve, sendo a partir desta correlação de forças, e enquanto testemunho 

material da dialéctica histórica, que a obra de arte adquire o seu estatuto de 

«património»; esta correlação de forças, na qual se inscreve a obra de arte, 

parece constituir, aliás, a premissa do louvor que Teófilo Braga fará à obra de 

Almeida Garrett, nela encontrando uma genealogia para a sua própria estética 

                                                 
58 Este postulado confirma o substrato político presente ao longo de toda a sua obra, anunciado 
desde muito cedo: «E com efeito, tal é a sorte de quase todas as nações! Florescem, reinam 
enquanto a liberdade, ou a larva dela subsiste; apenas se leva a tirania, cai de rojo com a 
liberdade o amor das virtudes; a servidão embrutece o homem; a sociedade se muda em um 
rebanho de escravos; e a miséria sucede á opulência. Assim caiu Roma, assim Esparta, assim 
Holanda, assim tantas outras». Cf. A Polémica Sobre o Retrato de Vénus, op. cit., p. 228.  
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positivista, na qual, em detrimento da estética clássica que severamente 

criticará, será aprofundada a vertente nacionalista, colectiva e política da arte, 

por via da aplicação dos princípios de Herbart acerca da «psicologia das 

multidões59», adentro do positivismo francês e da sua matriz sociológica. 

Ora, no âmbito da campanha romântica pela defesa de uma 

“arquitectura nacional”, a luta contra a subserviência aos modelos greco-latinos 

levará Garrett a assumir definitivamente o «manuelino» não como uma possível 

variante do gótico, mas como o estilo que traduz a verdade e a originalidade da 

cultura portuguesa. Descontada a polémica acerca da paternidade do termo, 

atribuída consensualmente pela historiografia a Francisco Adolfo Varnhagen e 

à sua Notícia Histórica e Descritiva do Mosteiro de Belém, de 184260, em 

detrimento quer do artigo «Claustro de Belém», saído no Jornal de Belas-Artes, 

em 1843, quer da nota acerca do manuelino que Garrett introduz na quarta 

edição do poema Camões61 o facto é que a tomada de consciência acerca da 

importância do gótico nacional começara algum tempo antes e tem como 

protagonistas autores estrangeiros. Na verdade, e se exceptuarmos a visão 

precoce de Carvalho Negreiros, cuja consciente atenção e elogio ao gótico 

                                                 
59 Cf. T. BRAGA, Garrett e a sua Obra, Lisboa, 1905, pp. 6-7.  
60 Um ano depois, e a propósito da porta lateral da Igreja de S. Julião, em Setúbal, justamente 
no Jornal das Belas-Artes, Varnhagen volta a insurgir-se contra «o gosto impropriamente 
chamado gótico». Cf. Jornal das Belas – Artes, op. cit., p. 43.  
61 Na referida nota, Garrett insurge-se contra a desfiguração da Torre de Belém, patente nas 
«superfetações» que lhe foram acrescentadas por via das obras que sofrera. Afirma ainda que 
este espírito profanador invadiu as «antigas e venerandas relíquias da antiguidade em 
Portugal», na qual inclui também a «igreja e convento de Belém» que não escapara à invasão 
desses «iconoclastas» que compara aos monges medievais que rasuravam os textos latinos 
para escreveram as suas glosas e súmulas. Refere ainda elogiosamente as obras de restauro 
da Torre de Belém, sob a supervisão e o zelo do Duque da Terceira e de D. Fernando II, no 
sentido de a «desemplastar», isto é, de lhe devolver a sua forma original, pensamento de 
origem romântica, cuja acção e influência se verificará no restauro dos monumentos nacionais 
na primeira metade do século XX. Cf. Obras de Almeida Garrett, Vol. 2, op. cit., p. 425 (Nota L) 
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suplanta as referências circunstanciais de Cyrillo e Machado de Castro62, são 

dignos do maior relevo os trabalhos da autoria de James Murphy e de Thomas 

Pitt63; a difusão que estes arquitectos fizeram além-fronteiras, sobretudo no 

Reino Unido, em muito contribuiu para o revivalismo arquitectónico de cariz 

romântico, a partir da excelência do gótico nacional, particularmente o do 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha), e tendo como base o 

levantamento e a análise morfológica realizada por Murphy64. Na sequência da 

visita prévia dos dois arquitectos, é igualmente de assinalar o contributo do 

literato e escritor William Beckford65 para a história do movimento do gothic 

revival, a partir do gótico português, sendo de referir que esta valorização da 

arquitectura lusa correspondia a uma valorização nacionalista do gótico inglês, 

e, portanto, era já fruto do preconceito nacionalista romântico, na medida em 

que todos eles admitiam uma provável autoria inglesa para os templos 

portugueses. 

Para Garrett, o «manuelino» constitui o «estilo propriamente português», 

correspondendo, na periodização que propõe para a arte nacional, à terceira 

época, posterior ao período «afonsino ou quase gótico», ao subsequente 

«joanino ou quase normando», e anterior ao «filipino ou da restauração 

                                                 
62 P. V. GOMES, «Traços de Pré-Romantismo na Teoria e na Prática Arquitectónicas em 
Portugal na Segunda Metade do Século XVIII», Romantismo – Da Mentalidade à Criação 
Artística, op. cit., pp. 238-39.  
63 E no âmbito do grand tour, viagem que coroava os estudos dos filhos das abastadas famílias 
europeias, que a viagem a Portugal e Espanha é realizada, tomando apontamentos de vários 
edifícios portugueses. Cf. T. PITT, Observações de uma Viagem a Portugal e Espanha (1760), 
M. J. NETO (introd.), Lisboa, 2006, pp. 58 ss. 
64 O trabalho deste arquitecto no nosso país, ao qual se deslocou mais do que uma vez, e 
sobretudo o levantamento que faz da Batalha é de estrema importância para o conhecimento 
do gótico português, no âmbito da sua revalorização no Reino Unido. Além do mais a sua obra 
acerca da Batalha reflecte já o contributo de E. Burk para a nova estética do belo e do sublime, 
e que tão importante será para o desenvolvimento de uma estética romântica. Cf. J. MURPHY, 
Arquitectura Gótica: Desenhos do Mosteiro da Batalha (Reedição do Álbum de 1795), M. J. 
NETO (introd.), Lisboa, 2008, pp. 33-34.  
65 Cf. W. BECKFORD, Alcobaça e Batalha: Recordações de Viagem, I. DELGADO e F. ROSA 
(introd., trad. e notas), Lisboa, 1997, pp. 58 ss. 
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clássica» e ao «estilo moderno». Porém, ao afirmar que o claustro e a igreja do 

Mosteiro dos Jerónimos pertencem incontestavelmente ao «estilo manuelino», 

Garrett não deixa margem para dúvidas quanto ao peso do critério político, 

nacionalista, que subjaz ao seu juízo, sobre qualquer outro, de natureza formal 

ou propriamente estilística; se porventura o claustro do Mosteiro dos 

Jerónimos, à semelhança do corpo da igreja, «ata e enfeixa com suas 

enredadas laçarias todos os géneros de arquitectura», o que nele releva 

verdadeiramente, e sobre todos os aspectos, afirma Garrett, é «um 

pensamento nacional e próprio, uma ideia de grandeza, de elevação e de 

entusiasmo, que geralmente caracterizam aquela época66». 

Na verdade, o eclectismo estético que atribui ao templo parece não 

contrariar a pureza estilística que a sua visão romântica reclama para a história 

da arte dos povos, e até as suas «reminiscências clássicas» são 

secundarizadas em função do princípio político historicista. As «reacções 

clássicas» que existem nos Jerónimos, à semelhança, aliás, do que acontece 

como em Os Lusíadas, são secundarizadas pois que o «sabor normando no 

fundo» que caracteriza particularmente o templo de Belém lhe parece suficiente 

para legitimar a exigência estilística da estética romântica, depreendendo-se, 

em simultâneo, que mesmo quando o faz de forma inconsciente, Garrett parece 

nunca abandonar a matriz clássica. 

Nesta fase, nota-se que a pintura perdera a primazia na hierarquia das 

artes; ao contrário do que acontecera em O retrato de Vénus e no Ensaio 

Sobre a Pintura, obras nas quais se insurgira contra o princípio horaciano 

traduzido no verso «ut pictura poesis» – já que, em sua opinião, era a poesia 

                                                 
66 A. GARRETT, «Claustro de Belém», Jornal de Belas Artes, Tomo I, Lisboa, 1843, p. 87. 



 52

que deveria ser animada pela pintura –, agora o seu excessivo 

«cosmopolitismo» faz com que obrigatoriamente ceda o lugar à arquitectura, 

que se converte na expressão artística por excelência. Se, como afirma, a 

literatura dramática é de todas as práticas artísticas «a mais ciosa da 

independência nacional67», será, no entanto, a arquitectura, juntamente com a 

poesia, embora em grau superior, a expressão artística que melhor traduz o 

«carácter nacional» da arte, conquistando um estatuto superior na medida em 

que imita o próprio espírito do povo que a anima. Enquanto conciliação da 

teoria da mimese com o historicismo nacionalista, o manuelino parece 

configurar a expressão final do pensamento de Garrett, o qual verdadeiramente 

parece nunca ter abandonado a matriz clássica que cedo o enforma.  

Em momentos de maior recobro dos exageros e arroubos 

sentimentalistas que o levaram a afirmar não ter consultado nem Horácio nem 

Aristóteles para criar o poema «Camões», Garrett admite, à semelhança de 

Goethe, que a poesia moderna deveria resultar da «combinação do clássico 

com o romântico», ou seja, a regeneração artística exigia necessariamente a 

«união da arte antiga com a arte moderna, da plástica com o espiritualismo, – 

do belo das formas com o belo ideal, da Helena homérica com o Fausto 

dântico68». No meio das contradições que inerem a um pensamento cuja 

fecundidade obedece à preponderância dos elementos cívico e político69, a 

concepção estética de Almeida Garrett assenta na relação entre o belo e a 

natureza, sendo que, mais do que um sentimento, o belo se apresenta como 

                                                 
67 Obras de Almeida Garrett, Vol. 2, op. cit., p. 1321. 
68 Ibid., p. 1612. 
69 Doutrinas de Estética Literária por Almeida Garrett, A. SILVA (pref. e notas), Lisboa, 1961, p. 
XIX. 
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um conceito mental, de tendência platonizante, como expusera, aliás, de modo 

lapidar no poema intitulado «Ela», incluído em Flores sem Fruto70.  

Quanto à natureza, e apesar da vaga tentativa de a envolver numa 

concepção romântica, é ainda a matriz clássica que, no limite, transparece, 

pois que, quando Garrett procura “vivê-la”, “representá-la” (sublinhados nossos) 

de modo emocional, raramente se acerca dos sentimentos do belo ou do 

sublime, em sentido moderno, sequer de uma concepção dialéctica da própria 

arte, mas antes parece conservar o alcance que esses sentimentos assumem 

na teoria aristotélica da tragédia71. O próprio Frei Luís De Sousa, ainda que 

partindo de «factos e pessoas comparativamente recentes» inseridos na 

história pátria, como admite, é um bom exemplo de uma tragédia com 

características clássicas iniludíveis, as quais Garrett enuncia, socorrendo-se 

uma vez mais da analogia com a pintura clássica: «em um quadro grande, 

vasto – figuras poucas, as atitudes simples, é que se obram os grandes 

milagres da arte pela correcção do desenho, pela verdade das cores, pela 

sábia distribuição da luz72»; e as suas «teorias da arte», afirma igualmente, 

«reduzem-se a pintar do vivo, desenhar do nu, e não buscar poesia nenhuma 

nem de invenção nem de estilo fora da verdade e do natural73», postulado que 

parece agora fundir critério nacionalista (eleição de tema nacional) com o 

critério clássico, presente na verosimilhança que reclama para os caracteres a 

partir da observação do natural (relação arte/ natureza).  

O seu apreço pela tragédia clássica revela-se na singular análise da 

«imortal» tragédia A Castro de António Ferreira, lídimo representante do 

                                                 
70 Obras de Almeida Garrett, Vol. 2, op. cit., p. 134. 
71 Ibid., pp. 1082-83. 
72 Ibid., p. 1083. 
73 Ibid., p. 1084. 
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espírito classicista português, cuja apologia o autor faz na inédita e inacabada 

História da Philosophica do Theatro Portuguêz. Aí o considera o mais versado 

nos «bons exemplos da antiguidade74», afirmando ainda que A Castro 

«moldada nos bons exemplares gregos» e seguindo as regras aristotélicas75, 

contribui decisivamente para o século de ouro da literatura portuguesa76. Ainda 

na História da Philosophica do Theatro Portuguêz, a par da superioridade que 

concede ao mecenato de D. João III, face ao dos Medici, atribui a este período 

o enobrecimento da língua e cultura portuguesas já porque se 

«desenxovalharam» das «barbaridades suevas e visigodas», já pelos motivos 

clássicos que o renascimento lhes acrescentou77, mercê da riqueza e opulência 

que as Descobertas trouxeram a Portugal. 

Além disso, o primado da razão política em Garrett, sob cuja égide 

desenvolve a sua campanha pedagógica, parece afastar qualquer pretensão de 

nele encontrar uma verdadeira concepção romântica da natureza, pois que, 

pelo contrário, no pensamento do autor de Mérope – obra em cujo prefácio 

sublinha a superioridade das «formas clássicas» –, a razão sobrepõe-se ao 

instinto, e a obrigação cívica, a moral e o decoro sociais sobrepõem-se à força 

vital, enquanto postulado determinante da estética do romantismo78. A razão, 

faculdade que Garrett jamais abandonara, seja na política seja na arte, é a 

mesma «razão» clássica, por oposição à razão escolástica, que deve assistir 

ao poeta, como o próprio António Ferreira defendera. 

                                                 
74 A. GARRETT, História da Philosophica do Theatro Portuguêz, ms. 81 do Espólio (BGUC), 
Texto A, p. 15. Este manuscrito compreende também uma cópia incompleta, intitulada História 
do Teatro Português, na qual se destaca a análise incompleta que pretendera levar a cabo 
sobre A Castro de A. Ferreira. 
75 Ibid., pp. 20-22. 
76 Ibid., p. 11. 
77 Ibid., p. 12. 
78 Neste sentido, Cf. Doutrinas de Estética Literária por Almeida Garrett, op. cit., p. XVII. 
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Por outro lado, o sentimento transformado em melancolia parece derivar 

de uma condição existencial, da qual promana o sentimento da saudade, 

sentimento que Garrett uma vez mais ligará à originalidade cultural portuguesa 

por via filológica79, como fará com alguns episódios de Os Lusíadas e com as 

canções de Camões, neles encontrando um romantismo avant la lettre80. Será 

a partir do sentimento da saudade que surgirá mais tarde o «neo-garretismo», 

resultado, estamos em crer, das fragilidades e sobretudo da sensação de 

incompletude que a doutrinação estética do primeiro romantismo apresenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Obras de Almeida Garrett, Vol. 2, op. cit., p. 421 (Nota A) e Obras de Almeida Garrett, Vol 1, 
op. cit., p. 1751 (Carta a Duarte Lessa). Também neste sentido, Cf.  D. L. PEREIRA DA 
COSTA  e P. GOMES, Introdução à Saudade, Porto, 1976, pp. 9-10.  
80 Obras de Almeida Garrett, Vol 1, op. cit., p. 1750 (Carta a Duarte Lessa). 
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