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0. O espaço de acção do nosso trabalho encontra as suas raízes em dois 

panoramas estético-metafísicos díspares da cultura portuguesa, a saber: José de Almada 

Negreiros e Teixeira de Pascoaes. Deste modo, o objectivo da nossa abordagem assenta 

no trato das nervuras poéticas (incluindo os escritos em prosa e poesia dos dois 

Autores), bem como no aprofundamento das implicações estético-metafísicas que daí 

decorrem. Podemos considerar que a escolha destes dois pensadores-poetas se justifica 

pela exclusão dos movimentos que preconizaram: por um lado, Almada Negreiros como 

figura vanguardista paradigmática do futurismo, sendo já conhecida a sua colaboração 

literária no primeiro e terceiros números da revista Orpheu, assim como a sua prolífera 

actividade junta da revista Portugal Futurista e, por outro, Teixeira de Pascoaes que se 

inscreve no movimento saudosista, no qual se avulta a «Renascença Portuguesa» e a 

revista Águia. Na verdade, consideramos que, para além das destrinças dos movimentos 

culturais, se sobreleva um alcance estético-metafísico que os une para além de todas as 

quadraturas histórico-literárias. Defendemos, nos dois autores em estima, um baixo-

contínuo que espelha o ímpeto mântico de leitura da realidade, disseminando, através de 

um pensar intuitivo e espontâneo, o papel purificador da Poesia a par do intento 

libertador e profético do Poeta.   

 

1. O fazer poético deste recontro titânico, que brota da força dicotómica das 

visões de Pascoaes e de Almada, conduz-nos aos conceitos de criação artística e poética, 

enquanto princípio do Absoluto e, por conseguinte, do Poeta como ser límbico e 

mântico. Assim, o nosso estudo parte da dialéctica dos opostos como condição vital 

para uma mediação que não anula a divergência, pelo contrário, torna presente, através 

da eterna ludicidade artística, o ideal catártico que permite atravessar o imo da 

realidade. 

Seguidamente, a demarcação histórica do nosso trabalho, embora não se 

encontre alheia ao pensamento dos Autores, transporta-nos para uma colheita do 

carácter disruptivo e transcendente da sua obra poética, evitando que a exegese crítica 

fira a quimera metafísica d’abertura ao excesso criativo.  

A Poesia, enquanto conceito incontornável da nossa indagação, adivinha-se na 

tensão inaugural entre a transcendentalidade e a imanência, ausentando-se de um 

pensamento votado aos domínios pré-determinísticos da razão. Com efeito, a ars 

poética, expressão do Inefável, não pode ser desmembrada pelas categorias inflexíveis 

do sentido pois nem tudo na obra criacional é estrutura lógico-formal. Note-se que, de 



 9 

alguma maneira, a teoria literário-histórica dos Autores surge nesta indagação como 

horizonte, porém um horizonte que é vital suplantar. Parafraseando Aristóteles, a Poesia 

é mais verdadeira que a história1. 

Advogamos, no nosso estudo, uma aproximação eclética que integre vários tipos 

de leituras da poética em geral retomando algumas directrizes arquetípicas de fonte 

aristotélica. Convém, por conseguinte, frisar a distinção entre poietiké e poesis, a saber: 

a poética encontra-se para a arte da poesia num sentido amplo e abstracto, tal como a 

poesia se encontra para a criação poética num sentido concreto2. Integramos, 

igualmente, linhas de abordagem menos formais e logicistas abarcando os campos do 

imaginário e do inconsciente, a par dos esquemas míticos do Tempo Primordial e da 

Idade d’Oiro.  

Na verdade, resgatamos no nosso estudo os contributos da poética da chamada 

escola de Filosofia Portuguesa, encarando a intersecção de ideias como uma incessante 

dialéctica do espírito criador onde os princípios mitogénicos da realidade não se 

dissociam de uma cartografia de precipitações anímicas. O discurso ambíguo e 

crepuscular de Teixeira de Pascoaes bem como o pensamento antinómico e solar de 

Almada Negreiros fundem-se, assim, numa poderosa e furtiva síntese donde irrompe a 

centelha da modernidade. 

Neste degrau inicial, reclamamos um aclarar do conceito de modernidade: será a 

renúncia a qualquer culto do passado com receio de ser suspeito de arcaísmo teórico? 

Será um grito do passado onde o moderno surge como tudo aquilo que parece ser 

contemporâneo à época, contra o antigo? Como questiona o próprio Almada Negreiros: 

«Que empatar é esse de modernidade e modernidade e modernidade a todo o tempo, e 

ainda outra modernidade?»3 

Ora, uma das nossas linhas de leitura encaminha-se para a aproximação dos dois 

Autores a partir, precisamente, do conceito de modernidade. Inicialmente, poderá 

parecer insustentável esta posição já que Almada Negreiros encarna e assume, de modo 

explícito e mordaz, o seu desprezo pelas formas de culto ao passado, senão ouçamos: 

«A Raça Portuguesa não precisa de reabilitar-se, como pretendem pensar os 
                                                 
1 Cf., Aristóteles, Poética, IX, p. 115. Utilizámos a tradução de Maria Teresa Cadete, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 2003. 
2 Esta problemática levanta celeuma sendo que alguns autores sustentam a sinonímia entre poética e 
poesia e outros autores a sua fina distinção (Cf., Aristóteles, Poética, X, entre outros).  
3 Almada Negreiros, «Amadeo de Sousa-Cardoso», in: OC, Brasil, Editora Nova Aguilar, 1997, p. 1094. 
Ainda a este propósito, ver algumas directrizes sobre o conceito de modernidade em Lionello Venturi, in: 
História da Crítica de Arte, Colecção Arte & Comunicação, «A crítica à Arte do século XX», Cap. XI, 
Lisboa, Edições 70, 1998, pp. 271-294. 
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tradicionalistas desprevenidos; precisa é de nascer pró século em que vive a Terra (…) 

Nós, os futuristas, não sabemos história, só conhecemos da Vida que passa por Nós. 

Eles têm a Cultura. Nós temos a experiência- e não trocamos!»4 

No fundo, esta posição resume-se à máxima futurista que proclama à 

Humanidade que «Toda a modernidade luta contra a subordinação, contra o suborno da 

pessoa humana pelo forçoso da sua posição no quadro social.»5 Contudo, cabe-nos 

redireccionar essa primeira leitura e aclarar que, embora em Teixeira de Pascoaes não 

ressurja qualquer preconceito ríspido pelo retorno ao passado, não existe também 

qualquer acidez teorética na afirmação de um futuro. Perfilhamos, deste modo, a 

posição de Fernando Pessoa, inscrita nas Páginas da Doutrina Estética, quando 

assevera que “moderno” nada significa em si mesmo pois «(…) o ser poeta português 

moderno no sentido em que entendemos “moderno”, coincide– excepto os nossos 

primitivos– com o ser poeta português.»6 Encaramos, então, a modernidade não tanto 

como um movimento epocal mas enquanto dinâmica poética que ciclicamente se repete 

e, a este respeito, concordamos com a posição de Gastão Cruz7 quando sustenta que a 

nova poesia não será apenas a poesia moderna ou futurista mas a poesia de sempre, a 

poesia em si, a poesia sem mais. Acrescentamos que Almada viu isso, unindo ao 

conceito de Poesia, o atributo da Novidade. 

Na realidade, será nesta encruzilhada estético-metafísica, de um futuro que já foi 

e continua a ser, de um apelo da Novidade que não é senão uma reversibilidade 

temporal à Origem ou ao ponto da sua inexistência, que se encontram os dois Autores. 

Antevê-se uma posição cosmológica da suspensão temporal onde a proeminência do 

Absurdo assume contornos estéticos e metafísicos. Ousamos, por fim, afirmar que 

Pascoaes poderá assumir-se como mais moderno que o futurista Almada já que a 

modernidade naquele não é fruto plástico da época ou preocupação cultural de ditar a lei 

do moderno. Todavia, a modernidade em Almada não é, igualmente, revestida de 

andrajos culturais já que a Novidade proclamada se refere aos tempos originais da 

cegueira que tudo vê. 

Nestas duas linhas de pensamento, aparentemente nos antípodas uma da outra, 

reclama-se o regresso autêntico ao Início que não é senão um revolver do passado a 

                                                 
4 Id., «Primeira Descoberta de Portugal na Europa no século XX- manifesto da exposição de Sousa-
Cardoso», in: OC, Brasil, Editora Nova Aguilar, 1997, p. 647. 
5 Id., «Amadeo de Sousa-Cardoso», in: OC, p.1094. 
6 Fernando Pessoa, Páginas da Doutrina Estética, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000, pp. 177-178. 
7 Cf., Gastão Cruz, in Poesia Portuguesa Hoje, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 1999, pp. 13-17. 
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outrar-se. Note-se que não se trata de uma linearidade temporal mas de uma diáspora, 

cíclica e retornista, ainda que ascendente em Almada Negreiros, e uma anulação 

escatológica do Tempo em Teixeira de Pascoaes. 

 

2. No balizamento do nosso estudo recorremos, ainda, à tipologia estética de 

Denis Huisman no que concerne às três fases ou idades da estética, a saber: a primeira, a 

idade do dogmatismo, assenta em raízes platónicas, seguidamente, a idade da crítica, 

cujos representantes são Kant e aos pós-kantianos e, por fim, o positivismo ou a idade 

moderna. Note-se que a nossa indagação, embora não tenha como finalidade erigir um 

raciocínio de padrão histórico, mas tão-somente especulativo, não pode ignorar a 

relevância destes pontos referenciais. Não prosseguiremos com uma análise patente e 

exaustiva das três idades da estética, incorrendo no perigo de entrar em terrenos 

transversais que fogem ao âmbito do nosso estudo, conquanto, compassadamente 

entrever-se-ão os dados dessa presença latente.8 

Seguindo o nosso fio condutor perguntemos, então, qual o critério da demanda 

artística e criacional dos nossos Autores? Qual a alavanca arquimédica para exprimir os 

informuláveis e suster as condições temporais? Qual o princípio que permitirá a 

passagem de uma prosaica realidade para um mundo impoluto?  

O princípio poético e orgânico que se impõe à vida do espírito não se baseia 

tanto na força antinómica dos opostos mas, sobretudo, no ímpeto da simultaneidade dos 

mesmos que abre os pórticos à cosmovisão. Diríamos, conjuntamente, que a Poesia 

bebe da antiga natureza humana inscrita no mito que Aristófanes profere no Banquete 

de Platão, ou seja, tal como os seres humanos se encontram repartidos em três géneros, 

e não apenas em dois (masculino e feminino), a Poesia participa da energia do Sol, da 

fecundidade da Terra e funde as características de ambos no manifesto lunar que 

partilha das duas naturezas.9 Será desta poética andrógina, género distinto que fecunda 

os pólos contrários, que brotará a síntese poética dos nossos Autores. 

O Poeta, a seu tempo demiurgo crepuscular e saltimbanco solar, inscreve-se na 

moira de uma redenção pelo mais alto, de uma sublimação profunda da humanidade 

cujo intento se funda no prometeico resgatar da mesma. A expiação, do que pela queda 

nos faz, evoca um retorno ao paraíso perdido ou, melhor, a uma divindade prometida. 

Propõe-se o regresso ao seio materno, ao latente seio da Ilusão, não a que agrilhoa o 

                                                 
8 Cf. Denis Huisman, L’Esthétique, A Estética, Colecção Arte & Comunicação, Lisboa, Edições 70, 2005. 
9 Cf. Platão, O Banquete, 189a-192, Lisboa, Edições 70, 1998, pp.51-52. 
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homem ao mito da Criação, mas a que o liberta da autofagia temporal e dilata o seu 

espírito pela Eternidade da vida, como firma Teixeira de Pascoaes: «Afinal o que é a 

Poesia? O desejo que certos homens têm de não morrer. Poesia, Arte, Filosofia, Ciência 

- mãos de náufragos agarradas a uma tábua.»10  

 

3. Torna-se, igualmente, impreterível redireccionar as directrizes do nosso 

estudo que se enraízam na moderna poesia portuguesa e na Escola da Filosofia 

Portuguesa. No fundo, a nossa indagação tem como estruturas estruturantes os 

princípios da poesia portuguesa, que Pessoa analisou, a saber: «A primeira constatação 

analítica que o raciocínio faz ante a nossa poesia de hoje é que o seu arcaboiço espiritual 

é composto de três elementos- vago, subtileza e complexidade.»11  

Por outras palavras, se o edifício estético-metafísico em que nos movemos assim 

se caracteriza, podemos asseverar que a nossa indagação é pautada pelo mesmo triplo 

carácter, isto é, vaga sem ser obscura, ou no dito pessoano, «Implica simplesmente uma 

ideação que tem o que é vago ou indefinido por constante objecto e assunto, ainda que 

nitidamente o exprima ou definidamente o trate», subtil porque intensifica, torna mais 

nítido interiormente «(…) a ideação subtil envolve ou uma directa intelectualização de 

uma ideia ou uma directa emocionalização de uma emoção (…)» e, por fim, complexa 

porque dilata e torna maior a heterogeneidade teorética, «a ideação complexa supõe 

sempre ou uma intelectualização de uma emoção, ou uma emocionalização de uma 

ideia.»12 

Assim, o propósito do primeiro capítulo visa o reconhecimento das estruturas 

poéticas que consubstanciam o eixo vertical dos contrários enquanto dois itinerários 

anagógicos (aná, para cima e agogé de elevação/arrebatamento anímico) que encontram 

na visão apolínea que cega e na cegueira dionisíaca que entre-vê a síntese da criação 

poética. Por um lado, brota a visão de um Apolo decaído sobrevalorizando a 

representação fenoménica e o excesso de saberes hermenêuticos que quedam no já dito. 

Por outro lado, surge a aparição dionisíaca, relembrando o mito pré-civilizacional onde 

o irracional reina, que aguça o drama de uma visão iluminativa que entre-vê porque 

privada da visão que tudo disseca e retalha. Neste capítulo, é a própria natureza humana 

                                                 
10 Teixeira de Pascoaes, «Sombra e Pedra», aforismo I, B, (introdução de Alfredo Margarido), Lisboa, 
Assírio & Alvim, 1987, p. 27. 
11 Fernando Pessoa, A Nova Poesia Portuguesa, in: Fernando Pessoa, selecção e prefácio de Eduardo 
Freitas da Costa, Lisboa, Edições Panorama, 1960. p. 59. 
12 Id., Ibidem, pp. 49-51. 
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que se questiona por essa revolução interina da direcção única, que não é senão o 

descobrimento das múltiplas veredas do Poeta, animal na fenda da luz. A Vida lança a 

consciência para fora de si, para o que não é dizível, em detrimento de uma existência 

letarga e entorpecida de um caminho ímpar que lhe bastasse. Por fim, mais do que 

coligir os contrários num esquematismo antigo de forças dionisíacas impelidas a 

desculpabilizarem o saber apolíneo, trata-se de uma síntese baseada na escuta 

metamórfica que advém da luta entre a imanência e transcendência da visão/cegueira, 

adivinhando uma outra dimensão.  

 O segundo capítulo emerge como explanação especulativa onde a loucura 

poética ou o delírio criacional aparece como sapiência onírica, um retorno à infância e, 

por conseguinte, uma fuga à razão logicista e causal. Essa sabedoria poética tem como 

representantes duas figuras mitogénicas que esboçam caminhos di-vergentes, a saber: 

por um lado, a figura do saltimbanco, que assoma de modo especulativo o nosso estudo, 

enquanto princípio janúsico (pela ausência de realidade e por excesso dessa), apela ao 

verdadeiro olhar sobre a realidade que é, a seu tempo, convexa e côncava, pagã e 

mística. Por outro lado, o pobre tolo que, enquanto paradigma existencial e 

cosmogónico da nossa pré-ausência no mundo, se converte na imagem do homem 

natural, abarcando características de sonhador, aceitando a paixão e o sofrimento e 

possuidor da sabedoria natural. Tido, por fim, por divino e sublime porque não se 

encontra submetido ao princípio da individuação.  

 Com efeito, a poética de Teixeira de Pascoaes aponta para uma metafísica do 

Vago, vivemos entre um mundo que se apaga e um outro que se esboça (somos seres na 

fenda da luz, seres crepusculares). A poética de Almada Negreiros aponta para o enlace 

amoroso entre o espírito e a carne, a aparição e os sentidos, o sacral e o profano (a 

poesia do desabitado assume aqui contornos de uma metafísica amorosa do encontrar 

sem procurar, alicerçada a um des-mascarar ontológico onde o desabitar é, por 

excelência, o habitar). Portanto, trata-se de pôr à conversa duas cartografias poéticas 

que, seguindo afluentes dissemelhantes, manam da mesma fonte.  

Finalmente, o último capítulo visa entrelaçar as visões dos Autores acerca da 

Poesia e do Poeta como fonte privilegiadas de regresso às Origens. Neste sentido, 

explanam-se os domínios da linguagem poética enquanto princípio semântico, 

hermenêutico, simbólico, metafórico e mântico sublinhando a relevância de uma leitura 

mântica da realidade em estreita união com a defesa da Poesia. Assim, em Pascoaes 

temos a apologia da reversibilidade cósmica da anterioridade de tudo aquilo que alguma 
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vez tenha sido ou dito. Em Almada Negreiros temos o reconhecimento do futuro como 

repetição da Novidade que não é mais que um premente regresso à Origem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


