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Capítulo I 
 

DIS- TENSÕES DE DOIS ITINERÁRIOS ANAGÓGICOS 

 

 1.1. A hegemonia da luz ou visão apolínea que cega  

 
«E eu tenho visto olhos! / Mas nenhuns que me vissem, 

nenhuns para quem eu fosse um achado existir.»13 

 

Tendo em conta o hemisfério temático do capítulo, propomo-nos aprofundar a 

problemática da visão e as suas derivadas intersecções com a poesia, enquanto dois 

domínios incontornáveis do nosso Autor. Assim sendo, a nossa proposta visa o 

aprofundamento das tessituras do universo artístico enquanto princípio da criatividade e 

espelho expressivo e criador das funduras do Ser. 

Ora, apontando para a epígrafe do texto relembremos o «narcisismo 

fundamental» de que nos fala Merleau-Ponty: tal como Narciso, enamorado pela sua 

própria imagem a ponto de nela acabar por mergulhar, também nós nos deixamos 

confundir e prender por aquilo que vemos nessa superfície especular, pensada 

concretamente a partir da nossa relação sensível com o exterior, que se dá em toda a 

visão que aponta para «não ver de fora, como os outros vêem, a periferia de um corpo 

habitado, mas sobretudo ser visto por ele, existir nele, emigrar para ele, ser atraído, 

captado, alienado pelo fantasma. Assim, vidente e visível relacionam-se reciprocamente 

que não se sabe já quem vê e quem é visto.»14 Apresentam-se-me como se fossem 

apenas o outro lado visível e dizível de mim mesmo, trazendo à luz a invisibilidade 

escondida do íntimo do ser. Esta experiência é contrária à da co-presença com outros 

transeuntes, anónimos e distraídos, cujo olhar, baço e inexpressivo, raramente se cruza 

com o nosso. Na verdade, ambos os autores apontam para esta sensação de se ser 

olhado pelas próprias coisas tornando necessário compreender o olho como «a janela 

da alma.»15 

                                                 
13 Almada Negreiros, «Aconteceu-me», Poesia, in: OC, Vol. Único, Rio de Janeiro, Editora Nova 
Aguilar, 1997. p. 248. 
14 Maurice Merleau-Ponty, L’oeil et L’esprit, Paris, Gallimard, 1960, pp. 27-31 (adaptação nossa). 
15 Id., Ibidem, p. 61. 
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Procuramos, pois, na visão o movimento que nos conduzirá à «verdade», ao 

reflexo especular projectado na realidade. Note-se que o espelho surge como símbolo 

arcano da sabedoria e do conhecimento e que a utilização do espelho mágico é uma das 

formas de adivinhação mais antigas. Porém, esta revelação da verdade não reside 

somente na reflexão mas, sobretudo, na mistura participativa entre o sujeito 

contemplado e o espelho que o contempla. 

Ora, o dizer de Almada Negreiros encontra a sua matriz sob a ideia da urgência 

de um itinerário que vai do Olhar ao Ver e deste ao olhar primacial ou ao ante-Ver, 

como sustenta o nosso Autor: «Ver é pensar. Olhar não é pensar. Ver é a conjugação 

perfeita dos cinco sentidos. O primeiro sentido é olhar. Cada um dos sentidos é primeiro 

de cada vez nesta conjugação dos cinco. Assim mesmo a conjugação é sempre Ver (...) 

A luz é a mais longínqua e a mais rápida das percepções dos nossos sentidos (...) Por 

isto o primado é o da luz (...) Mas o ver pertence ao natural e sobrenatural, é meio do 

caminho (ou o caminho do meio?), é apenas meio do caminho, e falta ainda levar ao fim 

o do princípio, o que estava antes de ver, o legítimo ter olhos e não ver, esse que aqui 

chegou pela primeira vez um dia, ingénuo à Natureza (...)»16 

  Note-se que a finalidade medular do pensamento do nosso Autor, em sintonia 

com as linhas basilares do pensamento fenomenológico é ir às coisas mesmas. Aliás, 

segundo Merleau-Ponty, é através da visão que nós vemos o mundo e o 

percepcionamos. Na verdade, o destino da fenomenologia encontra-se vinculado a uma 

radicalidade que visa descobrir o cerne sobre o qual se erguem as estruturas 

estruturantes da existência humana. Por outras palavras, visa trazer à luz o que 

permanece na obscuridade, no registo do silêncio, revelando o que permanece aquém do 

conhecimento e da sua habitual cisão entre sujeito e objecto. 

Trata-se, então, de procurar a harmónica unidade que forma o Todo, no dito do 

nosso Autor: «(...) tu e eu não somos Ninguém e somos todos, enfim; sim, porque vocês 

todos sou eu, e Eu vocês todos, não sendo porém eu nenhum de vocês pela razão de não 

poder sempre ser Eu»17. Mais, «Na humanidade há pelo menos todas as maneiras de ser, 

de modo que o humanamente lógico é deixar viver todas as maneiras de ser. 

Respeitemos a própria realidade»18. 

                                                 
16 Almada Negreiros, Ver, in: OC, p. 1002. 
21 Id., «O Homem que se Procura» (1924), in: OC, p. 692.  
18 Id., «Direcção única», in: OC, p. 757. 
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 A escrita doutrinária de Almada encontra-se firmada em raízes platónicas e 

órfico-pitagóricas onde o invisível é o sopro vivificante do mundo visível sendo «o 

invisível a descoberta feita pelo visível»19. Porém, o invisível poderá ser contornado, 

delineado, adivinhado nas linhas esconsas do visível, a saber: «Se o visível não está 

distinto do invisível no olhado anterior ao visto, também o não está no olhado posterior 

a este, mas no segundo o visível e o invisível foram antes apartados pelo visto e ambos 

ficaram a ser olhados um e outro no seu todo único. / Invisível não é só o que ainda não 

está visível, é também o que nunca será visível mas cuja posição pode ser contornada 

perfeitamente pelos mesmos limites do visível como o cheio e o vazio num todo. No 

olhado primeiro, anterior a visto, no ingénuo, o visível e o invisível estão confundidos 

um com o outro, e se a sabedoria reflectida do visto o distingue, isto não é ainda tudo, 

falta ainda que o ingénuo (...) ultrapasse e entre nas contas onde o invisível e invisível 

são um e o mesmo»20.  

Acerca desta dialéctica entre visível e invisível ouçamos o pensamento de 

Merleau-Ponty: «O visível pode assim abranger-me e ocupar-me isto porque, eu que o 

vejo não o vejo do fundo do vazio mas do meio dele mesmo, eu, o vidente, também sou 

visível; o que faz o peso, densidade, o que é carne de cada cor, de cada som, de cada 

tessitura palpável, do presente e do mundo, é que aquele que capta sente-se aparecer por 

uma espécie de encapelamento ou redobramento, intimamente homogéneo, é o próprio 

sensível a captar-se a si e, em contrapartida, o sensível está perante os nossos olhos 

como um duplo ou uma extensão da nossa carne.»21  

Assim sendo, segundo Almada Negreiros, encontramo-nos suspensos na 

realidade cujo fio de Ariadne é a própria ingenuidade (do latim ingenuus, nascido livre): 

«A ingenuidade é o legítimo segredo de cada qual, é a sua verdadeira idade, é o seu 

próprio sentimento livre, é alma do nosso corpo, é a própria luz de toda a nossa 

resistência moral. Mas os ingénuos são os primeiros que ignoram a força criadora da 

ingenuidade»22. Cabe-nos, neste sentido, contrapor a reflexão almadina com a distinção 

feita por Schiller acerca do poeta ingénuo e do poeta sentimental, oiçamos então: «(…) 

o poeta ingénuo apenas segue a natureza e sensação simples e se limita apenas à 

imitação da realidade, logo ele também só pode ter uma relação única com o seu objecto 

(…) A impressão distinta de obras poéticas ingénuas assenta (no pressuposto de que 

                                                 
19 Id., Ver, in: OC, p.1015. 
20 Id., Ibidem, p.1016.  
21 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, p. 111 (adaptação nossa).  
22 Almada Negreiros, «Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza», in: OC, p.899.  
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abstraímos de tudo o que aí faz parte do conteúdo e consideramos cada impressão como 

a pura obra do tratamento poético) assenta, digo, apenas no grau distinto de uma e da 

mesmas forma de sentir (…)Tudo se processa de modo inteiramente diferente com o 

poeta sentimental. Este reflecte sobre a impressão que os objectos fazem nele e só nessa 

reflexão é que se encontrada fundada a comoção para a qual ele é transportado e nos 

transporta. (…) O poeta sentimental tem por isso sempre a ver com duas representações 

e sensações em litígio, com a realidade enquanto limite e com a sua ideia como sendo o 

infinito (…)»23 Sustentamos, porém, embora a nomenclatura seja díspar, uma 

consonância face à concepção da figura paradigmática do Poeta enquanto portador do 

Infinito e como sinal indelével de ser no limiar. 

Por conseguinte, a porta de entrada desse mundo criacional-artístico será a 

harmonia ou a simetria enquanto encontro de contrários. O caminho proposto é a luz 

(sublinha-se a luz não tem caminho, ela é o próprio caminho) que aponta para o 

desvelamento da criação enquanto visão poética de acerco à Ver-dade, nesta dialéctica 

entre o interior e o exterior. 

Acerca deste dinamismo janúsico entre interior e exterior afirma Bachelard: «O 

ser não se vê. Talvez se escute. O ser não se desenha. Não está cercado pelo nada. 

Nunca estamos certos de encontrá-lo ou de reencontrá-lo sólido ao aproximarmo-nos de 

um centro de ser. E, se o que queremos determinar é o ser do homem, nunca estamos 

certos de estar mais perto de nós ao 'recolhermo-nos' em nós mesmos, ao caminharmos 

para o centro da espiral; (...) frequentemente, é no âmago do ser que o ser é errante. Por 

vezes é estando fora de si que o ser experimenta consistências. Por vezes, também ele 

está, poderíamos dizer, encerrado no exterior.»24 

Ousamos afirmar que a perspectiva bachelardiana não se afasta da visão do 

nosso Autor na medida em que para ambos, o ser emergirá, antes, como fenda, um ser 

entreaberto e hesitante que translada a sua vertigem entre os dois espaços do interior e 

do exterior, alternando os movimentos de fechamento e de abertura, nesse locus 

crepuscular onde o ser se manifesta e, simultaneamente, se oculta. 

Assim, poderíamos considerar, em íntimo acorde com Isabel Matos Dias que «o 

fito não é chegar, por meio de uma segunda redução, a um sujeito puro, constituinte, 

                                                 
23 Friedrich Schiller, Sobre Poesia Ingénua e Sentimental, §48-49, p. 67. Utilizámos a tradução, 
introdução, comentário e glossário de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2003. 
24 Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, São Paulo, Editora Martins Fontes, 2000, pp. 218 e 225. 
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mas sim regressar ao mundo, até ali adormecido, a um mundo originário e vivo, ao 

brotar imotivado da experiência perceptiva.»25  

Relembremos o convite de retorno às coisas mesmas, estendido pela 

fenomenologia, o regresso aos fenómenos, ao modo de aparecer vivido antes de ser 

tematizado. Nas palavras de Merleau-Ponty «trata-se de descrever e não de explicar 

nem analisar. Descrever ou explicitar os fenómenos sem recorrer à explicação própria 

das ciências ou à análise que decompõe e divide. Ora «o mundo da ciência é construído 

sobre o mundo vivido, sobre a experiência do mundo e é o retorno ao mundo prévio ao 

conhecimento mas de que o conhecimento fala sempre que a fenomenologia visa. 

Retorno a um mundo que está aí antes de ser constituído pela consciência, a um mundo 

originário. Pretende-se captar a “relação arcaica com o mundo, ou seja, a percepção e 

dar-lhe um estatuto filosófico.»26  

A visão objectivada e objectivante encontra-se em suspensão, a representação é 

interrompida, uma vez que se anula a diferença entre o visível e o invisível, o que vê e 

aquilo que é visto. Por um instante, entregamo-nos à anulação do intervalo dos olhares 

esquivos à condição de um pensamento que nos obriga ao antagonismo. 

Regressando à temática da visão poderíamos considerar, em estreita comunhão 

com o nosso Autor, que o sonho, o transe mediúnico, o êxtase e todo o estado do 

homem em que a visão é interior e involuntária mostra-se como sentimento de 

admiração (sair fora de si inteiro, esse olhar para fora não fora das fronteiras) perante o 

Cosmos em estado de graça, oiçamos o que diz Almada Negreiros a este respeito: 

«Admirar-se é pôr-se fora de si inteiro. É jogar a vida pela vida. A admiração é a grande 

lealdade de cada um pelo seu Elemento inicial e é ela o único poder que faz com que o 

Elemento inicial de cada um não seja afinal o seu cárcere. (...) Este “olhar para fora” do 

significado de admiração, este “sair para fora de si inteiro” é representação fiel do que 

se possa entender por liberdade do homem. (...) É evidente pois que a faculdade de 

admiração representa o verdadeiro “estado de graça” com o qual o Homem pode levar 

até ao fim a presença do seu mistério individual, esta única fortuna do mundo. Será 

compreensível que o Homem para ser inteiro haja de sair de dentro de si próprio, já que 

não pode sair de mais parte alguma, e já que não lhe basta o ter nascido para ser 

imediatamente o próprio? (...) Que a Humanidade se há-de encontrar quando todos 

                                                 
25 Isabel Matos Dias, Elogio do Sensível, Lisboa, Litoral Edições, 1989, p. 79. 
26 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945 (adaptação nossa). 
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tiverem saído inteiro para fora de si próprios, só o entendem os isolados. Este último 

elemento (...) é efectivamente o desabitado.»27 

Neste sentido, o Homem, expelindo pelos olhos a Natureza (Natureza Visível), 

propõe a diluição fronteiriça do tempo para revelar o Tempo infinito que tudo engloba 

permanecendo, em latência, abscôndito. Emerge, igualmente, uma ânsia de fundir 

espaços e moradas distintas e distantes em um só espaço, abrangente e perene, que seria 

o Todo. Trata-se da ânsia almadina pela expansão da Individualidade, para que seja 

alcançada a Totalidade do ser ou a plenitude de sentir e ser no mundo. 

Poderíamos estabelecer uma relação desta noção de estar no mundo com a de 

Merleau-Ponty já que este último sustenta que as essências não podem ser separadas da 

experiência real através da qual de algum modo se manifestam, logo, as essências 

surgem depois de um contacto mais directo com as próprias coisas e esse contacto é a 

percepção que nos permite acolher a aparição do que aparece à intuição eidética. Na 

verdade, existe entre o corpo e as coisas uma relação íntima, o que mostra a implicação 

do corpo no aparecer das coisas; o que nos é oferecido é o mundo tal como se anuncia 

em nós, precedente a qualquer reflexão.  

No fundo, o que aqui está subjacente é uma forma diferente de encarar a 

intencionalidade, ou seja, não a podemos estreitar a uma actividade de ligação do 

sujeito, mas sim encará-la como sendo aquilo que permite descobrir a ligação pré-

temática do corpo perceptivo com o mundo.  

Acerca da íntima conexão entre o visível e o invisível Almada aponta para uma 

destrinça entre o conceito de sabedoria reflectida, porque nesta a luz é a sabedoria 

mesma, presente naquele olhar primeiro anterior ao ver, anterior a qualquer estagnação 

binómica, cara à lógica e entre a sabedoria poética. A este propósito, assevera o Autor: 

«O “sensível” é anterior ao Lógico: primeiro “conhece-se”, depois “reconhece-se”.»28  

Deste modo, podemos considerar que o pensamento alegórico mitogénico está 

para a sabedoria poética, tal como o pensamento logóico está para a sabedoria 

reflectida. Contudo, ambas partilham a mesma natureza, a saber: «“Mas a poesia não só 

provém da sabedoria reflectida, como foi ela que devia dar nascença à metafísica, rainha 

das ciências da reflexão” (...) Sabedoria poética e sabedoria reflectida têm entre elas a 

fronteira irredutível do número. A sabedoria poética “encontra” o número, enquanto a 

                                                 
27 Almada Negreiros, «Prefácio a Um Homem de Barbas de Manuel de Lima» (1944), in: OC, pp. 1032-
1033. 
28 Id., Ver, in: OC, p.1017. 
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sabedoria reflectida é do número que parte.»29 Por fim, podemos asseverar que ambas 

são legítimas representantes do Mito e do Logos e apontando para duas definições de 

harmonia, a saber: uma em que o número se encontra no mundo da relação e outra em 

que o número se encontra no mundo da proporção. 

Note-se que não se trata de discutir a anterioridade da Estética à Lógica, mas 

sobretudo de apontar para a dynamis interna do próprio devir cósmico que, segundo o 

nosso Autor, é sempre bipresente (sendo esta bipresença é inteligível-sensível). 

Todavia, «(...) isto não significa que Mito e Logos se encontrem. Mito e Logos são os 

domínios autónomos das duas criações da “Obra” maiúscula, a bipresença de um todo 

“Obra” (...) Mas assim como “Obra” é uma bipresença “arte-ciência”, também o “Todo” 

é uma bipresença “Obra-pensar”. Isto é, “pensar” pressupõe “obra” (...) O universo é o 

“Todo”, o Mito é um todo, o Logos é um todo, a “Obra” é um todo. Pensar é um todo, 

criação de arte é um todo, criação de ciência é um todo. E qualquer todo é bipresente 

como o número infinito-finito, par-ímpar, fêmea-macho, múltiplo-uno (...)»30  

Questionemos: será que Almada aponta para uma divisão originária que, pela 

queda, constrói dois mundos, duas visões, dois Todos que não se interseccionam? Não 

será esta posição paradoxal com a tese da união dos contrários? Ou, pelo contrário, o 

Autor remete-nos para a totalidade de cada um, sendo essa totalidade presença latente 

de uma ausência-presença em si também duplicada, janúsica? No fundo, parece-nos 

mais plausível, embora contraditória, a segunda hipótese visto existir uma fragmentação 

do Todo na Realidade cuja fonte poderá ser também bipresente.   

No fundo, esta bipresença é a permanência contínua e vital do poeta, o ingénuo, 

cujo dom é encontrar: «Só a arte “encontra”, ciência descobre, e pensamento é recuperar 

o dom “ingénuo” de “encontrar” (...) “A arte faz o retorno, como mostrou Freud, à 

mentalidade pré-lógica dos primitivos que se expressam por símbolos; nesta 

mentalidade pré-lógica a arte recolhe uma força de comunicação, d’ascendente que 

revolve o mais profundo do homem e que ignora a linguagem racional; a inteligência 

ordenadora não intervém senão para pôr embora os elementos deste modo recolhidos no 

inconsciente e cuja origem fica muitas vezes inexplicável para o próprio artista.»31  

Aliás, o nosso Autor afirma que antes do estético encontramos o sensível. 

Aquele é já uma ciência do sentir ou a ciência do sensível, distinguindo-os subtilmente, 

                                                 
29 Id., «Mito- Alegoria-Símbolo», in: OC, p. 1040. 
30 Id., Ibidem, p.1044. 
31 Id., Ibidem. 
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mas atentemos no que diz Almada: «É claro, por conseguinte, que se separa o “sensível” 

do “estético”, fazendo entre estas duas palavras a mesma distinção que fazem a alma do 

espírito. O sensível a “alma”, o “estético” o espírito. Ora a alma pode viver sem o 

espírito; o espírito é que não pode existir sem alma.»32 

 Note-se que o “sensível” volta sempre a todo o instante ao ponto de partida 

originário e originante, à Origem ou Novidade (no dito do nosso Autor). É próprio do 

“sensível” não se apartar da Origem, da visão onde a realidade é a oposição em 

equilíbrio absoluto de duas unidades contrárias e iguais que se encontram numa 

dinâmica dicotómica ora de combate, ora de união, a saber: a descoberta da presença do 

Caos e a invenção da Ordem: «E é isto o que representa em realidade a presença do 

Homem no mundo: o segredo de perseverar, o segredo de criar e manter uma 

continuidade por todo o tempo do tempo, uma continuidade na qual todos se 

comuniquem e sejam necessários para conseguir até ao fim a permanente oposição ao 

Caos. Sem tocar o mais ao leve no mistério que estas palavras encerram, é nisto, e nisto 

apenas, que consiste a Novidade.»33 Por outras palavras, a Novidade, enquanto regresso 

às origens da realidade e do ser assenta, em última análise, no acto puro, sempre novo e 

renovado da criação artística, mais especificamente da poesia, enquanto processo de 

metamorfose em constante devir.  

Convém, porém, salientar que esta criação é indício de queda do homem no 

mundo, sinal de cisão no seio divino antes e independentemente de qualquer linguagem 

criada já que o homem emerge, igualmente, como condenado ao acto de criar. Esta 

cisão ontológica primordial funda-se na figura mitogénica de Prometeu que para 

disseminar o conhecimento e libertar a humanidade, o fez através de um crime contra os 

deuses.  

Portanto, o acto criacional que, numa primeira apreensão, brota como forma de 

libertação e de re-ligação ao Belo, emerge, por um lado, como mácula de um tempo 

primordial corrompido e, por outro, como ponte medianeira entre o sagrado-sensível, 

transcendente-imanente, o Belo-Grotesco.  

Na realidade, a proposta do nosso Autor aponta para um movimento paradoxal 

que ora impele para a procura profundamente narcísica de uma identidade individual, ou 

para a diluição de nós próprios nesse fluxo contínuo de seres e de imagens que fazem o 

mundo. 

                                                 
32 Id., Ver, Cap. IV, A Novidade, in: OC, p.1017. 
33 Id., Ibidem, p.1022. 
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É nesta tensão bipolar e paradoxal, nomeadamente, que podemos compreender a 

nossa relação com a realidade, senão vejamos: «Acusmata é uma limitação. Matemática 

ou Homem de Ciência, outra limitação. O modo de prosseguir conhecimento é ir 

estabelecendo binários de duas limitações, de duas grandezas: geométrico-naturalista, 

etc. Apenas ciência ou apenas arte, não são conhecimento. O seu absoluto é arte-ciência. 

O binário faz conhecimento. Arte é antecedência de Ciência. Ciência é consequência de 

Arte. Tanto Arte como Ciência fazem-se, cada uma, conhecimento, criando, cada uma, 

os seus binários, as suas antinomias, os seus ismos. A simultaneidade destes saberes 

binários conduz e estabelece conhecimento. Toda a modernidade não é senão uma 

rememoração ao invés da simultaneidade destes saberes binários.»34 

 À luz do que ficou dito, podemos concluir que Almada sugere que o acto de 

criação brota como um todo binário e simultâneo (assumindo até proporções de uma 

Obra Total já que a obra é expressão do mundo em contínua gestação onde o artista está 

inserido, logo, a obra é também mundo, é obra aberta e inacabada) enquanto obra de 

uma presença individual humana. Surge, aqui uma distinção entre o nosso Autor e 

Merleau-Ponty, a saber: aquele sustenta que a obra procura unidade e Totalidade em 

cada um, e este último afirma que a arte é do domínio do impessoal, ou seja, é uma 

experiência artística sem sujeito. Defendemos uma terceira posição, que não 

invalidando as duas propostas, estabelece uma síntese entre a criação, enquanto obra de 

um autor, e a criação, enquanto aparecimento de gratuidade no mundo, a saber: o poeta 

deverá atingir diferentes graus de consciencialização na criação artística, sendo o 

primeiro a obra criada por si, o segundo, a obra criada por si para o outro e para o 

mundo e, por fim, o desprendimento do artista da obra a outrar-se.  

Assim, a criação poética em Almada surge como via de conhecimento e 

libertação baseada nos seguintes pilares: a dynamis binária e antinómica quer da Vida, 

quer da poesia, a memória e a imaginação como forma de recorrer ao finito para, 

posteriormente, tornar viável o transfinito, a presença inseparável entre finito-infinito, 

mortal-imortal e, por fim, a função da Arte que é tornar fácil o difícil que, segundo o 

nosso Autor, é sinónimo de espontâneo. Com efeito, a arte está para o fazer espontâneo 

e livre de determinações, tal como a ciência para o saber elaborado. Uma apreende o 

difícil e torna-o acessível a cada um. Isto acontece porque a natureza humana se 

encontra dotada de um entendimento comum que lhe permite intuir, mânticamente, os 

                                                 
34 Id., Orpheu (1965), in: OC, p. 1097. 
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sinais da criação artística e da realidade. A outra parte do óbvio para construções 

abstractas e complexas. 

Por conseguinte, «a arte é necessidade: a necessidade arte. E se aprofundarmos o 

vasto todo da palavra necessidade veremos que esta, mais do que “um a fazer-se” é um 

“ter de fazer-se”. É neste “ter de fazer-se” que passa inteiro o articulado da arte. E por 

isso é necessidade da arte toda a necessidade, leve esta a um articulado de obra dos 

sentidos, leve esta a outro modo desta mesma tensão, o modo sempre finalidade sem 

registar intermédios. Ambos os modos são arte. Ambos dão a necessidade de arte. E o 

segundo, mais próximo constantemente de poesia que o primeiro.»35 Segundo o nosso 

Autor, a arte é domínio da necessidade, é vital. Não é necessária ao nível do 

constringente, mas ao nível de uma necessidade prazenteira de estar no mundo (não será 

esta a nossa primeira forma de estar no mundo?).  

Almada sustenta que o estilo está na visão, na forma do olhar, isto é, que o olho 

escuta e que a obra de arte se vai fazendo e não se encontra nunca feita, determinada, 

fechada, mas em constante abertura e transmutação. A obra surge como enlace óptico. 

 Existe um apelo de Almada para um significado da arte e do artista que reenvia 

ao modelo do eidos e do speculum, de fundo platónico, onde a visão surge enquanto 

sentido de determinação e forma.  

Ora, aqui o nosso Autor encontra-se nos antípodas da tradição judaica, onde 

predomina o sentido da audição e da escuta e em funda dissidência com Merleau-Ponty 

já que este último inaugura uma ruptura com o modelo de visão mental e ataca o modelo 

de escrevermos aquilo que vemos. Por outras palavras, Almada invoca uma vivência 

directa e interina do mundo cuja casa/habitação é a própria Arte, distinta da apreensão 

exterior da ciência. Trata-se, na esteira de Merleau-Ponty, de pintar e sentir a 

deflagração do espaço. 

 Porém, convém salientar que embora, em Almada Negreiros, se dê o primado da 

luz este não exclui o sentido bruto, selvático, ainda não manipulado, da busca de um 

plano mais arcaico e aponta precisamente para a constante e incessante dinâmica do 

sensível sendo, por isso, impossível hipostasiá-lo ou cristalizá-lo.  

Na realidade, o nosso Autor, tal como Merleau-Ponty, afirma que cada parte é 

total e que o real é tecido imaginário na bi-presença do Todo. A arte é necessidade pois 

é necessário deixar falar o espaço e a luz e não falar apenas deles. Note-se, ainda, que a 

                                                 
35 Id., «O meu teatro», in: OC, p. 1102. 
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visão não exclui os outros sentidos e que as artes surgem como fonte polimórfica 

firmando vários relevos e expressões neste contínuo combate de sombra e de luz. De 

facto, a criação artística é expressão do que existe e impele para um estilhaçar vibrátil e 

contínuo da realidade. Será o nascer de um novo Caos? 

Em suma, pensamos existir em Almada Negreiros uma necessidade da 

pedagogia do olhar primeiro (não original mas originário) enquanto visão que cega para 

ver o Longe e onde a criação artística brota como celebração do enigma do invisível no 

visível (o Inexprimível) e o artista como ponte ou passagem despersonalizada da 

difusão e revelação do Ser. O Poeta é eco vibrátil dos confins do Inexprimível. Note-se 

que, quer em Almada Negreiros, quer em Merleau-Ponty a arte não surge com fins 

propedêuticos ou pedagógicos pois não lhe cabe ensinar mas revelar o Ser.  

Trata-se, por um lado, da fuga à consciência objectivante e, por outro, da 

necessidade do princípio de desinstalação (lembrando a apologia do desaprender e do 

desassossego pessoanos) que nos lança na procura da génese, além daquilo que se pode 

ver ou dizer. Como afirma Cândido Franco: «Tudo está centrado em quatro perguntas 

dizendo respeito ao vate grego: porquê cego, porquê errante, porquê sete cidades e 

porquê o número sete. As respostas segundo Almada seriam: Homero era cego, porque 

a cegueira vê; era errante, porque a errância é a forma mais segura de tudo ligar; sete 

cidades o disputavam, porque nunca se pertence apenas a um lugar e sete é o número 

total ou perfeito.»36 

Em Almada a visão apolínea é cega porque canta a luz que só a imaginação 

poderá ver, resguarda a forma e ilumina-a. Abrange os elementos na divergência unitiva 

dos contrários projectando o homem para fora do homem, tornando o interior, exterior.  

Por fim, é cega para não perder de vista o inacessível ou o Inefável. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 António Cândido Franco, «Almada Negreiros e A Filosofia Portuguesa», in: Almada Negreiros, A 
Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio (Porto, 12-14 de Dezembro, 1996), Celina Silva 
(coord.), Porto, Edição da Fundação Eng. António de Almeida, 1998, p. 442. 
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 1.2. Encómio da cegueira ou a cegueira dionisíaca que entre-vê 

 

«Vivemos entre um mundo que se apaga e um outro que se esboça.  

A terra é nebulosa e passageira, debaixo dos nossos pés»37. 

 

 Propomo-nos, seguidamente, indagar as pegadas de um itinerário anagógico 

que, proposto pela vertiginosa e intersticial profundidade pascoaesiana (no sentido 

horizontal e vertical), se espreita mas se não fita, se presente mas se não toca, se escuta 

mas se não ouve. Encontramo-nos na ordem da ausência a partir da presença, do 

invisível a esboçar-se nas linhas do visível.  

 Pascoaes desperta-nos para uma diferença prismática entre a Vida que surge 

como eterna libação e aparição, e a Existência que é sinal de transitoriedade e aparência. 

Ouçamos Pascoaes: «Por enquanto, no homem, a existência asfixia a vida, a Sousa 

diminui e restringe o ser / Nas nossas palavras, o vento murmura ainda, e a pedra, meus 

amigos, entra na composição da nossa sombra.»; «Em nós, a existência é um mar; a 

vida uma gota de água.»38  

Entrevê-se uma proposta poética do reencontro com o princípio motriz do 

Sonho, enquanto força ilusória primacial mas não da aparência, que irmana as turvas 

correntes da Dor e se torna Poesia sentida e vivida: «entre a vida que somos e a 

existência que nos cerca paira uma Não-Existência quase vida e uma Não-Vida quase 

existência, amortecendo o embate destruidor.../ Se o Sonho tocasse a realidade, o sonho, 

que é nada, dissolveria a realidade que é tudo!»39  

Acerca da hegemonia da Quimera e do Sonho face ao mundo cientificado afirma 

Manuel Ferreira Patrício: «Só o mundo sonhado é o verídico e perfeito espelho do 

mundo. Só nesse mundo se alcança a beleza. A beleza! Que, como o nosso poeta, 

platónico até à medula, vai repetindo, é o esplendor da verdade. Talvez a ciência possa 

                                                 
37 Teixeira de Pascoaes, aforismo IX, SNVE, apresentação Mário Garcia, Lisboa, Assírio & Alvim, 1999, 
p. 95. 
38 Id., «Da Origem», aforismos XIII /XIV, SNVE, Op. Cit., p. 81. 
39 Id., «Sombra e Pedra», aforismo XXIX, O Bailado, (introdução de Alfredo Margarido), Lisboa, Assírio 
& Alvim p. 35.  
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dar-nos a verdade; mas dar-nos-á então a verdade sem esplendor, esqueleto da verdade 

autêntica, esquema algébrico ou outro sem estofo ontológico e sem vida.»40 

 Esboça-se em Pascoaes uma visão tácita e ambígua que permeia entre o ser e o 

não-ser, entre o nada e o tudo, entre a realidade e o sonho. A criatura, na sua inelutável 

finitude e contingência, encontra-se nesse limiar cósmico de im-possibilidades 

vivenciais. Nesta intuição metafísica, de um quase-ser para não ser e, em simultâneo, de 

um não ser para poder ser tudo, queda a noção de intervalo da união cindida.  

Mais, a criação, revela um movimento de estranheza de si, quer enquanto salto 

evasivo da Realidade, quer enquanto recolhimento e acolhimento no útero da Quimera 

já que «a Realidade vem do Sonho.»41 A este respeito, ouçamos o Autor: «(...) um 

homem é todas as coisas que ele viu e todas as pessoas que passaram por ele, nesta 

vida»; «Sou todas as cousas e todas as criaturas.»
42 Note-se que esta experiência de 

transpessoalização encontra-se também patente em Álvaro de Campos: «(...) Sentir tudo 

de todas as maneiras,/ Viver tudo de todos os lados,/ Ser a mesma coisa de todos os 

modos possíveis ao mesmo tempo,/Realizar em si toda a humanidade de todos os 

momentos/Num só momento difuso, profuso, completo e longínquo(...).»43 

O divino desmembramento originário, que torna o mundo possível, volve-se 

num furtar à realidade criada. Perguntamos: será que é uma auto-negação da divindade 

que, paradoxalmente, só se torna real pela queda? Cabe, então, ao Poeta, nos antípodas 

da construção arbitrária do eu empírico e transcendental enquanto epifenómeno social e 

conjunto de agregados avessos à noção de tempo histórico, roçar as regiões dionisíacas 

da dissemelhança e atravessar o translimiar da realidade. 

O Poeta pertence aquela raça do Infinito que estremece a Terra e que, num 

abraço oceânico, à semelhança de Plotino, provoca ou promove a experiência do 

colapso absoluto da insubstancialidade e da impermanência de tudo.  

Segundo Pascoaes, a efemeridade é princípio substancial do mundo que é tido 

como eterno bailado, onde sempre nascemos e morremos, e cada ente é uma 

relativização de Deus que se auto-nega como eternidade, senão vejamos: «A criação é 

um bailado de máscaras...cósmico entrudo tenebroso!...a vertigem...um delírio de ritmos 

                                                 
40 Manuel Ferreira Patrício, «O Pensamento Antropológico de Teixeira de Pascoaes», in: Nova 
Renascença, Porto, Fundação Eng. António Almeida, Volume XVII, 1997, p. 35. 
41 Teixeira de Pascoaes, «Sombra e Pedra», aforismo XXXII, B, Op. Cit., p. 36. 
42 Id., B, p.5.  
43 Álvaro de Campos, «Passagem das Horas», in: Obra Poética, Lisboa, Estampa Editora, 1993, p. 34. 
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que se quebram e refazem...estátua de pó, turbilhonante, mostrando, à infinita cegueira, 

o seu busto de dor, assente sobre o Nada e o Sonho...»44 

Porém, tomando o mundo como opostos, numa tensão janúsica dentro da própria 

unidade, o Poeta, através do apelo à simultaneidade, poderá sarar a ferida ontológica 

numa saída extásica de si, de-cifrando o mundo como real possível, além do real 

realidade.  

A concepção do mundo enquanto dialéctica da simultaneidade tornar-se-á 

essencial, por um lado, à dilatação anímico-dramática do critério de apodicticidade 

presente na mundividência pascoaesiana e, por outro, à condição de abertura do 

desdobramento do ser no limiar da existência para a vida (patente na figura 

paradigmática do “pobre tolo”). Neste sentido, ouçamos Paula Cristina Pereira: 

«Pressentir e sentir em consciência dramática, modos de dizer a afectividade e a 

ambiguidade essenciais e traduzir a verdade em intuição e em saudade, em lembrança e 

desejo. Dramaticidade e ambiguidade exprimem e revelam a dor, o sentir e o pensar de 

um sujeito como ser no limite, um sim e um não coincidindo, em carne e em espírito.»45 

O drama da alma humana e divina encontra-se, então, incrustado na 

problemática do Tempo e da Eternidade que oscila entre a sensibilidade que escuta o 

Verbo cruciforme do Mundo46 e um único princípio indiferenciado, manancial de todas 

as possibilidades e entidade originária, simultaneamente, divina e mefistofélica de que o 

homem é continuidade manifesta. A finalidade será concluir, de modo incessante, a 

criação imperfeita iniciada: «O fim da criatura, sendo ela uma criação sucessiva, é 

refazer-se, constantemente, por meio dos seus actos, dores e alegrias...»47 

Neste sentido podemos cotejar a nossa visão com a de José Marinho, a saber: 

«(...) a autêntica realidade se nos mostra e vela com dupla face. Numa, o céu está 

vinculado à terra, o Deus que cria comunga o drama da criatura, noutra esplende para 

                                                 
44 Teixeira de Pascoaes, «As máscaras», aforismo VIII, SNVE, p. 74. 
45 Paula Cristina Pereira, «A experiência estética ou a realidade humanizada», in: Revista da Faculdade 
de Letras, Porto, II Série, Volume XXI, 2004, p. 108. 
46 Note-se que o medianeiro espasmódico d’entre mundos assume-se na figura do Poeta enquanto 
paradigma cómico-trágico do “Pobre Tolo” que, pertencente à idade d’oiro da Inocência, da Loucura e da 
eterna errância, escuta as ressonâncias vibráteis do omphalos do Mundo, como sustenta Sant’Anna 
Dionísio acerca do nosso Autor: «A palavra é nele a cada instante uma dádiva oracular. É um fruto 
perfumado e fragrante da floresta virgem. Tudo o que o Poeta diz tem marca de espontaneidade. O 
extraordinário encanto dos seus maiores livros está precisamente nessa espécie de gratuidade silvestre e 
agilidade dançante, profundamente séria (pois nada há mais sério que a verídica dança) do seu Verbo 
claro-escuro, terso e rápido» (in: O Poeta, Essa Ave Metafísica, Lisboa, Seara Nova, 1953, p. 37). 
47 Teixeira de Pascoaes, «Um pensamento Latino», Aforismo X, SNVE, p. 102. 
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além outro verdadeiro céu onde tudo repousa na harmonia.»48 Ainda acerca da bifronte 

realidade, sustenta Cândido Pimentel: «(...) o imbricamento do uno e do múltiplo, do 

visível e do invisível, da sombra e da luz, da presença e da ausência, da razão e da 

intuição, da verdade e da mentira, do sonho e da ilusão...É neste feixe de polares 

relações que se joga o sentido do que se busca como verdade e onde se reflecte a 

situação de ambiguidade que caracteriza a existência humana.»49   

Assim sendo, no verso cosmogónico da queda divina, os judicativos morais 

perdem o sentido pois as noções dicotómicas do bem e do mal encontram-se, 

primeiramente, no regaço divino: «O homem não é o pecador: é o Pecado.»50 

Encontramos, porém, o mote antropológico: o homem, enquanto responsável cósmico, 

deve consagrar, em si mesmo, a redenção de uma vida expropriada de máscaras.  

Surge, por conseguinte, a apologia da infância enquanto desapossamento do ser, 

de uma valorização ontonoética do oculto sobre o desoculto, do visível sobre o 

invisível, da aparição sobre a aparência e da distância sobre a proximidade. 

Auscultemos o Autor: «Sim: cultivai a vossa infância. Ide, através dela. Podereis 

entreabrir a porta que se fechou, sobre vós, na hora do nascimento... E a claridade do 

Além deslumbrará o vosso espírito.»; «Os olhos das crianças conservam, por algum 

tempo, o espanto daquela aparição. E nos olhos dos grandes Poetas, esse espanto 

sobrevive à infância, persiste, dentro deles, ampliando-os num crepúsculo infinito de 

tristeza.»51 Todavia, esboça-se a tragédia na alma que cinzela o reinado de Deus: «Mas 

para que descem as almas à contingência da Matéria? Para que Deus, de existente, se 

torne vivente; de criador material, se torne criatura espiritual.../ A alma preparou o 

reinado de Deus; trouxe Deus ao mundo e veio eternizar, em anímica imagem ou 

presença de saudade, os seres e as cousas transitórias. Sofreu a dor de ser criada e 

revelada, a fim de se fazer criadora e reveladora de Deus, e concluir a obra do 

Universo.»52  

                                                 
48 José Marinho, Verdade, Condição e Destino no pensamento português contemporâneo, Porto, Lello & 
Irmão-Editores, 1976, p. 225. 
49 Manuel Cândido Pimentel, Odisseias do Espírito, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996, p. 
110. Para um rendiconto breve acerca do princípio janúsico orientador da mundividência pascoaesiana, 
cf. ainda: Fernando Guimarães, «Uma poética da analogia», in: Nova Renascença, Fundação Eng. 
António Almeida, Porto, 1997, pp. 49-55; Isabel Maria de Carvalho Leandro Gomes, «A filosofa da 
saudade ou o “casamento dos contrastes” em Teixeira de Pascoaes», in: Nova Renascença, pp. 233-241; 
Manuel dos Santos Alves, «Teixeira de Pascoaes ou o rosto de Janos», in: Nova Renascença, pp. 333- 
356; José Augusto Seabra, «Poética e Religião no Saudosismo», in: Nova Renascença, pp. 585-605. 
50 Teixeira de Pascoaes, «Turbamulta», aforismo XX, SNVE, p. 85. 
51Id., «Da Infância e da Alma», aforismos IX e XIII, SNVE, pp. 131-132. 
52 Id., «Da Infância e da Alma», aforismo XV, SNVE, p. 133. 
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 Porém, não podemos deixar de questionar: será que a aparição somente triunfa 

sobre a aparência através de um jogo tácito e tétrico onde a criatura se oferece, em 

devoto sacrifício, para a manifestação sideral de Deus? Será que, sendo “Deus a última 

criatura e o primeiro criador”53, a criação não emergirá como ânsia de Deus na sua 

inelutável fuga? Será que a criação divina, mediante a triádica fantasmagoria de Deus54, 

é riso demoníaco ao alvorecer? Ou na noite escura do seu eremitério, esculpiu de Medo 

o Sonho ao querer lembrar-se de si? Pergunta Pascoes: «E que é o medo? É o Deus 

anterior aos Deuses...a última Força misteriosa.../ Para fugir à sua sombra, Jeová criou a 

luz.»; «O primeiro medo foi o primeiro sinal da consciência. A vida, encarando-se a si 

própria, num acto reflexo, concebeu a morte, e fez-se branca de terror.»55 Por fim, será a 

criação ímpeto narcísico de se querer conhecer / ver? Ou dor lancinante para se furtar a 

ser? 

Tendo como pano de fundo a epígrafe inicial, que nos fala de um mundo 

primordial que é aparição de um outro que se apaga, recordemos a transitoriedade de 

todas as coisas, a depreciação da experiência solar («O sol é o esplendor da 

Vulgaridade»56) enquanto fuga, dormência ou protecção divina ou, ainda como vestígio 

da dissolução ontológica.  

A criatura humana, embora envolta numa esfera de artifício e máscaras, pertence 

a um tempo edénico. Assim, na luz cristalizante do dia escondem-se, em lamentosa 

pudicícia, as sombras que, outrora, infundiam o agora esquecido Tempo Primordial: 

«As próprias cousas parecem ocultar-se...Envolve-as uma aparência ofendida, como que 

um pudor magoado.../Nos recantos mais escuros, há fantasmas de Evas que se 

escondem... Todo um Éden espectral, nocturno, agoniza, disperso, na primeira 

claridade.»; «Em todas as caras, ao lusco-fusco, percebe-se um ar estranho de quem 

chega dum outro mundo, já quase perdido, nos longes da memória.»57 

Não será despiciendo, acerca da temática da Origem, confrontar a perspectiva do 

nosso Autor com a de Sampaio Bruno. Para o primeiro, a fonte do Tempo Originante é 

Luz pressentida em mistério ignoto (aliás, a questão da Origem em Pascoaes assume o 

contorno da reversibilidade temporal). Porém, em Sampaio Bruno, a Origem adquire 

contornos obscuros e insondáveis onde a luz, será a de um “Buda experimentalista e 

                                                 
53 Cf. Id., «Da Origem», aforismo V, SNVE, p. 80. 
54 Cf., Id., «Da Dor e da Caricatura», aforismo XV, SNVE, p. 95. 
55 Id., «Os Medos», aforismo II e VI, SNVE, p. 96. 
56 Id., «Antemanhã», aforismo VI, SNVE, p. 54. 
57 Id., Ibidem.  



 33 

dialéctico”, “um Cristo cujos prodígios sejam argumento” e a de um “Paracleto 

consolador” só brilhará como sinal apocalíptico do fim dos tempos, como anúncio 

escatológico da homogeneidade do Espírito Absoluto pela absorção total do 

heterogéneo.58 Como demonstra o dito de Marinho «a ousadia da sua filosofia assenta 

no facto de admitir o Mistério no alvor da filosofia.»59  

Ainda acerca desta temática da ferida ontológica nos dois autores afirma 

António Braz Teixeira: «Para Pascoaes, como para Bruno, o mal não é, então, simples 

ausência de bem, mas a realidade radical ou originária, que afecta o próprio ser divino e 

do qual procede toda a Criação. Porque o homem, enquanto criatura, é o remorso ou o 

arrependimento do Criador (...) que (...) se manifesta como saudade dramática da sua 

origem divina, do Deus ainda em si, todo contido no primeiro ímpeto genesíaco, 

anterior à sua objectivação pecaminosa e cisiva.»60  

Cabe, então, ao ímpeto poético e mântico revelar a essência do ser que, 

permanecendo na indistinção do além dizer, apenas poderá ser intuído, adivinhado, 

delineado, jamais cristalizado por uma linguagem lógico-formal castradora, 

objectivante, irmanada de uma organização conceptual asfixiante e opaca por demais 

para auscultar a ressonância recôndita do Cosmos.  

Note-se que a linguagem, enquanto manifestação da essência cordial do mundo, 

não poderia evadir-se da dialéctica janúsico-tensional, presente na antropologia e 

ontoteologia pascoaesianas. Aqui, tal como em Almada Negreiros e a figura mítica de 

Prometeu, a linguagem será, simultaneamente, vestígio de pecado e marca de redenção, 

forma de escamotear a realidade e penetrar o imo da mesma. Deixemos Pascoaes aclarar 

este paradoxo: por um lado, «A palavra é a síntese divina de todas as vozes»; «Mas a 

palavra sincera é a luz e o alvoroço do homem, o sinal de que, nele, vive alguém.»; «A 

palavra não mente; revela a actividade da alma; é sombra exterior e viva duma íntima 

figura, o seu prolongamento em harmonia. /A palavra é divina; e está, por isso, ao lado 

da verdade. (...)» «Cada palavra percorre o Infinito, levando a nossa imagem autêntica. / 

Deus, por intermédio dela, nos conhece.» «As minhas palavras, pairando, na solidão, 

                                                 
58 Cf., José Pereira de Sampaio Bruno, A Ideia de Deus, Cap. VII, prefaciado por Pinharanda Gomes, 
Porto, Lello Editores, 1998, p. 251. 
59 José Marinho, «Sampaio Bruno, O Mistério e a Redenção», in: Verdade, Condição e Destino no 
Pensamento Português Contemporâneo, Op. Cit., p. 81. 
60António Braz Teixeira «Deus e a Religião no Pensamento de Teixeira de Pascoaes», in: Nova 
Renascença, Op Cit., p. 563. 
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revelam encontros de almas, que se ignoram e procuram, desde o Princípio, talvez...» 61, 

por outro, «O homem fala, as palavras riem-se dele e põem-lhe a calva à mostra. Quem 

fala volta-se do avesso; e o corpo vai ocupar o lugar da alma, e a alma, espicaçada, sai 

do casulo, arremetendo. É uma fera à solta (...) A ironia do Verbo é terrível! (...) Eis a 

Comédia do Calvário! / As palavras riem-se do homem, brincam com ele, fazem-no 

mentir quando julga ser verdadeiro, e obrigam-no a falar verdade quando imagina 

mentir (...) a mentira e a verdade são palavras; e as palavras riem-se do homem; riem-se 

dele e o maltratam, e o levam para o sepulcro.»62 

Deste modo, o hemisfério lírico-elegíaco sequioso de Infinito e Imortalidade, 

aliado à inconsistência do ser temporal, assume-se como desejo de ser mais. A verdade 

ignota transparece além aparências, embora sempre se furte à sua posse, o Sonho do 

Crepúsculo torna-se topoi de religação e re-velação e a única vereda a trilhar pelo ciciar 

das duas musas do Poeta (a inocência e a desilusão) é a via do Absurdo. Ouçamos a 

exclamação do Poeta: «O absurdo máximo é viver e morrer. Ser e não ser! A vida é um 

sim que significa- não! O homem exclama: sim! Os ecos respondem-lhe: não!»63 Ora, 

«o que salva a criatura é o poder que ela tem de desviar os olhos do Abismo. Aparece-

lhe a morte? Trata de magicar em outro assunto. E, na realidade consegue tal prodígio! 

Tão grande é a sua cobardia salvadora! O homem não tem coragem de enfrentar, cara a 

cara, a sua tremenda condição! E por isso vai vivendo... Sim: a cobardia nos permite 

viver.»64 

Encontramos em Pascoaes o jogo dramático da existência, perpetuado pelo 

criador e pela criatura, cuja crueldade assenta na tragédia de uma busca eterna sem 

encontro redentor. Todavia, é o caminho em si, como rasgo de evasão que, em 

reverência ao carácter misterioso, irónico e insondável das funduras do mundo, poderá 

encaminhar, por um lado, à contemplação do Abismo e, por outro, à experiência da 

vacuidade de sentido. A verdadeira vivência poética que, partindo da excedência de si, 

roça o lugar do Sonho e da Verdade, aponta para a aproximação da morte da existência. 

Eis o estreito tragicómico da jocosa existência onde o medo surge como instinto 

iniciático da alma poética em simpatia e comunhão com o Cosmos. 

                                                 
61 Teixeira de Pascoaes, «Um Pensamento Latino», aforismos IV/VI/IX/XIV, SNVE, pp. 101-102; 
Teixeira de Pascoaes, «Sombra e Pedra», aforismo XX, B, p. 32. Respectivamente. 
62 Id., «Sombra e Pedra», aforismo XX, B, Op. Cit., p. 32.  
63 Id., «Sombra e Pedra», aforismo VI, B, p. 28. 
64 Id., «As pegadas», aforismo LV, B, p. 76.  
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 É preciso cegar para ver, é preciso o disfarce e a máscara, ao nascer, para que a 

manifestação da verdade, lugar remoto da Lembrança e do Desejo, apure a tensão de 

acesso ao Inefável. Será esta a habitação do olhar saudoso? 

É a partir daqui que se estabelece a substancial destrinça entre o vulgo e o Poeta: 

«A acção do Poeta exerce-se no espaço crepuscular, que medeia entre os actos 

exteriores da vida e as forças misteriosas que os determinam.»65 Noutro dizer, o vulgo 

perdeu já o estado de estupor perante as cousas. Porém, o Poeta permanece em 

demoníaca - divina suspensão, sob a ponte de São Gonçalo, a ouvir a avassaladora 

melodia das esferas: «(...) Adquiri então aquele estado musical que me fez vibrar ao 

contacto das cousas; e, em mim, ressoa o íntimo canto que nelas jaz adormecido.../Esse 

canto voga espalhado e confuso em alguns (poucos) versos que escrevi. Ainda hoje, 

esses versos embalam o meu desgosto: a consciência da morte aniquiladora ou o 

pressentimento inquieto da outra vida.»66  

Gostaríamos, ainda, de acrescentar que este estado de transe mediúnico do Poeta 

relembra-nos a oração ininterrupta ou a oração do coração, preconizada pelos 

contemplativos do Carmelo, que era pronunciada ao ritmo da respiração e das batidas 

cardíacas até que fosse o próprio coração a rezar. Este estado de graça, num relevo da 

sine intermissione orate poderá aduzir, entre um respirar e outro, ao pneuma divino, a 

mais fina essência do corpo humano. 

Por conseguinte, neste êxtase poético-místico de uma não existência quase vida, 

entre as aparições e sombras que insinuam a luz, o Poeta, enquanto medianeiro das 

lembranças de uma vida não cindida, afirma o seguinte: «(...) É num absurdo que se 

firma a nossa existência natural. O homem é um castelo no ar. O que ele tem de não 

existente é que lhe dá existência. O engano em que ele vive é que lhe dá vida. Toda a 

realidade do seu corpo se firma na mentira da sua alma. Os mundos, que são existências, 

giram no espaço vazio, essa não existência ilimitada. Assim, o homem vive através do 

sonho, esse outro espaço vazio.»67 

No fundo, a criação poética dá-se no silêncio inaugural do Inefável e do 

Indizível: «O silêncio é a alma nua das cousas; nua e petrificada. Por isso, ele pesa sobre 

o mundo. / Nos penedos das montanhas vêem-se-lhes as pegadas fundas e as sombras da 

                                                 
65 Id., «Turbamulta», aforismo XVII, SNVE, Op. Cit., p. 85. 
66 Id., aforismo XXVII, B, Op. Cit., p. 14.  
67 Id., «Sombra e Pedra», aforismo IV, B, p. 28.  



 36 

noite gemem oprimidas...São cariátides suportando o templo do Infinito, essa 

arquitectura do Silêncio, com embutidos de oiro nas abóbadas.»68  

Por oposição à mundividência de Pascoaes, gostaríamos de trazer à luz a 

metáfora do castelo no ar, presente no poema intitulado «Palácio da Ventura» de Antero 

de Quental. Aqui, a função do Sonho perde o seu carácter criativo e transmutacional, 

deixa de ser indício, impoluto e imaculado, da Verdade, reduzindo-se a um logro da 

consciência do sujeito que sonha ser: «abrem-se as portas d’ouro, com fragor.../mas 

dentro encontro só, cheio de dor, /Silencio e escuridão - e nada mais!»69. Note-se, 

contudo, que ambos vinculam a existência a uma radical inconsistência ontológica onde 

a criatura emerge como vertigem do nada, dependurada no sonho de ser. 

Retomando o nosso fio condutor, podemos afirmar que o silêncio em Pascoaes, 

simultaneamente, se esconde revelando e se re-vela escondendo. É o espaço onde se 

avulta a ausente face do mistério que se assume na simbólica mântica do crepúsculo já 

que o que mais importa reside no reino do permeio, do entre dizer e do adivinhar.  

No crepúsculo tudo é reversível, tudo flui e conflui num sentimento de 

subversão de toda a austeridade formal: «Hora do silêncio, do luar e dos fantasmas, 

quando a terra é quimérica, na sua impassível redondeza bruta, mas plena de realidade 

viva, dentro da lágrima que nos sobe aos olhos e brotou da fonte do Universo; (...)»; 

«(...)E essa lágrima esfumada, que é meu próprio olhar, embebe-se de ígneas cores, de 

vivas cintilações remotas; comunga a Criação. E ei- la a caminho do Infinito.»70  

 A título de curiosidade, podemos sublinhar um dito de Sant’Anna Dionísio que 

frisa a inclinação pascoaesiana pelas realidades ignotas e furtivas e, por conseguinte, 

salienta o desapreço explicativo que mortificam o Verbo, a saber: «a atracção do seu 

espírito pelas realidades invisíveis ou crepusculares foi sempre tão viva e persistente 

como a repugnância pelas realidades brutas e aparentes.»71 

                                                 
68 Id., «Sombra e Pedra», aforismo XXIII, B, p. 33. 
69 Antero de Quental, «Palácio da Ventura», in: Poesia Completa, Lisboa, Publicações D. Quixote, 2001, 
p. 248. 
70 Teixeira de Pascoaes, «Ao Luar das Horas Mortas», aforismos IV e XI, SNVE, Op. Cit., pp. 145/148.  
71 Sant’Anna Dionísio, O Poeta, essa Ave Metafísica, Op. Cit., p. 39. Para um conspecto breve acerca da 
dynamis entre a claridade e as sombras, a luz e a noite na orbe de lusco-fuscos pascoaesiana, cf. Maria 
Luísa Malato, «Teixeira de Pascoaes: um clássico romântico?», in: Revista da Faculdade de Letras, Op. 
Cit., pp. 81-102; Eduardo Lourenço, «Uma poiética da sombra», in: Revista da Faculdade de Letras, 143-
148; Maria das Graças de Sá, in Nova Renascença, Op. Cit., pp. 357-362; José Jacinto Ferreira de Farias, 
«A ascensão poética e a Unidade com o Divino. Um ensaio Teológico sobre a Saudade em Teixeira de 
Pascoaes», in: Revista da Faculdade de Letras, pp. 293-304; Maria Alice da Costa, «As sombras e a 
claridade em Teixeira de Pascoaes», in: Revista da Faculdade de Letras pp. 379-389; Gilda Nunes 
Barata, «Teixeira de Pascoaes e Lourdes Castro: as Sombras Enquanto Memória dos Corpos», Encontro 
com Teixeira de Pascoaes no cinquentenário da sua morte, Lisboa, Edições Colibri, 2003, pp. 83-92. 
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Efectivamente, a aparição da verdade emerge da libertação sinfónica e cromática 

da realidade. Em Pascoaes, a Eternidade acolhe a medida das horas curtas e fugazes 

para que a ausência da criatura, se torne presente a querer beijar a face latente de Deus: 

«A Presença torna-se Ausência, a fim de conquistar a Eternidade. Por isso, o homem se 

esconde de si mesmo. Repugna-lhe o estar presente, isto é, o ser mortal.»72  

 Assim sendo, o crepúsculo é a hora de passeio da “Divindade emanada de 

Longe”73 que re-vela as horas vivas e sugere o pressentimento nemésico de que, dentro, 

nos habita alguém. O crepúsculo é a hora do falecimento enigmático de todas as cousas 

e o pressentimento vago e difuso das “divinas Altitudes.”74 É a hora da Poesia.  

Neste instante de interpretação mântica da realidade, quebra-se o princípio da 

individuação e vibra, em uníssono, a ressonância cósmica da humanidade em estado 

pleno de sym-pathos. Salientamos a impressão intuitiva do nosso Autor como 

prolongamento do defendido: «(...) Vivamos, ao menos, nesta branda e difusa claridade 

interior, nesta meia sombra, que nos dá a ilusão da luz, muito embora altere e 

espectralize as formas e as figuras./ Sim: vivamos, neste país da noite e do mistério e da 

saudade da vida, o nosso divino Pressentir, o nosso estado de simpatia, na esperança da 

perfeita Visão.»75 

Esta tessitura lúdico-trágica, que recorda a metáfora do jogo heraclitiano, não só 

sublinha a visão genesíaca e telúrica que arrebata o Poeta da realidade mundana e o 

lança para a apreensão imediata do verbo crepuscular, como também é indício do topos 

crepuscular e dionisíaco donde emerge o profeta da loucura de Deus, na figura do Pobre 

Tolo.  

Assim, a poesia de Pascoaes oscila entre a carne e o esqueleto que, nos 

aforismos inquietos e desconcertantes do Verbo Escuro, se oferece na crepuscular 

lonjura do mistério e, nos ditos cismáticos d’O Bailado, enquanto dança furtiva da 

criação.  

 

1.3. O cisma entre a direcção única e as múltiplas veredas do Poeta 

  

                                                 
72 Teixeira de Pascoaes, «O Demónio», aforismo XII, SNVE, Op. Cit., p. 110. 
73 Id., «Ao Luar das Horas Mortas», aforismo XII, SNVE, p. 148. 
74 Id., Ibidem. 
75 Id., «Ao Luar das Horas Mortas», aforismo XVI, SNVE, p. 149. 
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Parte-se do pressuposto de que o mundo só é na luz de o ver. Propõe-se a 

presença de um olhar acústico que pressente a simultaneidade do invisível no visível 

esboçando a luz que lhe pertence, luz que é sangue divino.76 

Entre a cegueira que cega de tanta luz de Almada, e a visão esboçada a contra-

luz da realidade de Pascoaes, que furtiva se des-vela ao olhar interino do Poeta, 

avistamos uma di-vergência que não é mais que uma síntese superativa dos contrários.  

Ao anular a posição relativa e individuada do sujeito poético que vê o mundo e o 

desdobra em instintos inoperantes, emerge a voz superlativa e universal do sujeito 

desindividuado ou transpessoalizado que distende o mundo em pura intuição.  

Assim, viabiliza-se em inúmeras possibilidades o fluído poético do indefinível, a 

única direcção, não condensada ou cristalizada empiricamente. A aptidão mitológica de 

gravitar pelas múltiplas veredas do Ser, processo metamórfico de retorno à idade 

primeira que nos cinge a Vida original, é tarefa do ser mântico, ou seja, de todos nós. 

Em ambos os Autores pressente-se a tarefa profética, por parte do Poeta, de esboçar ou 

indicar o que de irrealizável habita na realidade finita.  

Neste sentido, a direcção única em Almada Negreiros aponta para três 

características que, na verdade, surgem de modo latente no decorrer dos seus escritos 

doutrinários, a saber: em primeiro lugar, o símbolo da queda encontra-se inscrito na 

Humanidade como indício de uma separação entre géneros que é, precisamente, a 

direcção proibida: «A direcção única era os dois ao mesmo tempo. E as direcções 

proibidas cada um para seu lado.»77  

Em segundo lugar, o símbolo da queda é precisamente um símbolo, com origem 

no grego súmbolon, ou seja, uma criação representativa que está (realidade visível) em 

lugar de algo (realidade invisível) que pode ser um objecto, um conceito ou ideia, 

determinada quantidade ou qualidade. O símbolo emerge como elemento temporal e 

circunstancial no processo de um heteroconhecimento cósmico, encontrando-se 

difundido pelas mais variadas dimensões do ser humano. A este respeito afirma ainda o 

nosso Autor: «(…) só o sinal é constante. Os símbolos são epocais. A minha 

necessidade era dessa ordem. Da ordem constante, universal, sem época, sem 

                                                 
76 Id., PT (prosa), Lisboa, Assírio & Alvim, 2000, p. 33.  
77 Almada Negreiros, «Direcção Única», in: OC, Brasil, Editora Nova Aguilar, 1997, p. 754. 
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história…Era isto que me interessava, sob o ponto de vista de Humanidade. Era 

unânime o que está e estará intocável.»78  

E, em terceiro lugar, a intervenção do homem na natureza de relacionar tudo o 

que é oposto e independente, reforçando a força da direcção única: «Isolar o que seja do 

próprio conjunto a que pertence tudo é fazer disso mesmo uma direcção proibida»79. 

Não importa, aqui, analisar quais os ideais políticos subjacentes a este princípio 

correndo o risco de desviar o sentido último do nosso trabalho. O que importa salientar 

nesta demanda da direcção única, e não de uma única direcção, é o seu pendor poético e 

criacional.  

Tendo em conta a figura paradigmática do Poeta e o seu papel enquanto 

medianeiro de uma realidade que é, a seu tempo, apolínea e dionisíaca, qual a relevância 

deste caminho cismático que ora nos impele para a totalidade do Uno, ora nos fascina e 

atemoriza? Que tremor ou pré-sentimento habita esse caminho inicial e até mesmo 

iniciático da criação artística? Donde brotam os impulsos, as correntes fundas e os 

espaços de uma presença-ausência que vivifica a existência? O que transpõe os limites 

de um caminho que aponta para o ego individual e adentra as emoções inexprimíveis do 

limiar da realidade?  

O caminho da simultaneidade sobrevém como possibilidade interpretativa das 

re-velações metafísicas que a criação artística, especificamente a Poesia, traz em si 

mesma, como confirma Lima de Freitas: «(...) A arte não se faz com o pensamento 

racional e científico. Carece de emoções, de intuições, de sentimentos e de 

pressentimentos, numa palavra, do a-racional, sobretudo do trans-racional; faz-se a 

partir das profundezas do psiquismo humano, as quais incluem não apenas a pequena 

área alumiada pela razão, pelo discernimento, pela lógica, pelo discurso causal, mas 

para lá disso a grande – a imensa! – área obscura, e até abissal, do inconsciente 

individual (e também colectivo).»80 

Porém, se a direcção sugerida é única, é única pela variedade e superação das 

antinomias, dos binómios que se insinuam no espírito de um racionalismo intransigente 

que poderá travar a imaginação poética. É única porque oferece a multiplicidade da 

unidade, porque desconstrói e desestrutura as articulações espaço-temporais propondo 

um eterno devir.  

                                                 
78 Id., in: Lima de Freitas «Almada, O Pitagorismo e a Crítica Portuguesa», Porto, Colóquio Internacional, 
Almada Negreiros A Descoberta como Necessidade, 1996, Op. Cit., p. 4. 
79 Id., «Direcção única», in: OC, Op. Cit., p. 759. 
80 Lima de Freitas, «Almada, O Pitagorismo e a Crítica Portuguesa», Op. Cit., p. 11. 
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Nesta direcção única a busca do artista é, igualmente, o estímulo da Novidade 

onde não existem trilhos já percorridos e onde a figura do saltimbanco surge como o 

unificador dos dois mundos (espiritual e material) e arauto da transpessoalização através 

das complexidades vivas e superação das lógicas mentais instaladas.  

Declara-se, então, a necessidade, por um lado, de um pensamento que reconheça 

a multiplicidade orgânica das realidades físicas e meta-físicas, que combata o 

entorpecimento letárgico da estreiteza mental e explore a ludicidade das intersecções 

dinâmicas da própria realidade fitando as tessituras da Verdade sem aceder a 

maniqueísmos positivistas. Defendemos, então, que as dimensões da humanidade não se 

restringem, somente, a actividades logóicas mas, também, mitológicas e simbólicas. Por 

outro lado, surge a necessidade de uma poética que, sem negar a relevância dos motores 

internos do discurso lógico e analítico, decomponha os vícios de um pensar já feito e 

costumeiro e proponha uma apreensão inovadora e holística. Esta poética poderá basear-

se na descoberta do imaginário humano esquivo quer a uma experiência instintiva que 

permaneça pela superfície, quer a experiências domesticadas pelo vício logóico.  

Ouçamos a posição de Almada perante a mesmidade do pensar acerca do que já 

foi pensado: «Raciocínios nem um, para que repisar? Já foi tudo raciocinado, a 

raciocinar, até ao último raciocínio. As ideias hoje são coreográficas, é o físico quem as 

experimenta e se treina até à mímica rigorosa e inigualável. Não! Nós já não temos que 

raciocinar, não podemos hesitar, perde-se muito tempo e dá desastre. (…) Raciocinar 

antigamente era dos ricos, raciocinar hoje é dos pobres.»81  

Dá-se a síntese entre a direcção única e as direcções proibidas anula-se pela 

potência efectivada das prismáticas possibilidades edificadas pela imaginação e não pela 

razão: «Do nosso lado não contamos senão com a imaginação, “essa rainha criadora”! 

Não são necessários raciocínios, as pedras dos nossos improvisos dirão elas próprias se 

se aguentam de pé ou não com a nossa imaginação.»82  

 O cisma é agora entre a direcção única e o reconhecimento ontometafísico, 

enquanto itinerário anagógico presente na visão profética do Poeta (o esteta do mundo). 

Portanto, na síntese estética, o Poeta tende a ser o sem-cisma, o que não hesita entre o 

sim e o não, o que distende a Vida pelos olhos e assombra a Humanidade e que, pela 

síntese, alcança o âmago do Ser. 

                                                 
81 Almada Negreiros, «Adão e Eva de Jaime Cortesão», in: OC, p. 670. 
82 Id., Ibidem. 
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Possa a escrita futurista do nosso Autor incorrer na crueza revolucionária das 

palavras, mas a nós importa colher-lhe o sentido sem nos prendermos com minúcias 

transversais de sintaxe, a nós importa o abalo primordial que incita o espírito a procurar 

uma outra racionalidade, e não a sua total ausência. O reconhecimento das limitações 

desta racionalidade ocidental já polida, não omite a busca de uma racionalidade a 

outrar-se. Uma racionalidade sem pavor da queda, sem medo do escuro e das regiões 

crepusculares da verdade, uma racionalidade inclusa na certeza última da metam-órfica 

inconstância da realidade. Sem bisturi ou estilete que disseque ou examine a Realidade, 

esta jorrará pelos olhos do Poeta que, em trágico acordar de si de todas as realidades e 

claridades, cegará para o exterior de modo a transpor as barreiras de uma miopia física e 

mergulhar nas profundezas do olhar primordial.      

Assim, encontra-se destituída de sentido a querela entre modernidade e 

antiguidade. Advogava já Almada Negreiros que «a modernidade consiste não tanto em 

dar nova vazão a todos os saberes, como o de pôr vários saberes em cada coerência 

pessoal»83.  

Entre dia e noite, entre escuridão e claridade, encaminhamo-nos para um saber 

ctónico e telúrico que encontra o pré-sentido, enquanto consentido, e rompe com o 

tempo porque o impulsiona para diante, além da dianteira da humanidade.  

Nesta dialéctica de inversão, o além não é senão a dianteira do retorno à Origem, 

do retorno ao antigo sem hesitações: «O mundo não é novo nem velho. Se não houvesse 

confusões, se houvesse coragem para não fazer confusões, o mundo seria apenas antigo. 

Ser antigo é o direito de recordar. E saber recordar é o único que nos distingue dos 

outros animais. Bem sabe o povo que ignora a palavra inteligência e em troca conhece a 

palavra memória.»84  

O artista é também um animal de memória, e não só um ser com inteligência. A 

inteligência está para a razão como a memória para a imaginação. A inteligência anula a 

oposição própria da condição apolínea da luz. A memória enleva a vista aos tempos idos 

que estão porvir. A inteligência macera o saber do Inexprimível porque condena tudo o 

que se desvia da linha horizontal de um pensamento que mortifica a Vida. A memória 

aliada à imaginação, ambas enraizadas no espírito “archemitológico”, poderão ser, 

então, o meio viável onde a realidade, ou que se entende por realidade, não se sobrepõe 

                                                 
83 Id., «Modernismo», in: OC, p. 759. 
84 Id., «Da pintura antigua de Francisco de Holanda», in: OC, p. 784. 
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ao homem porque o homem expele no olhado primeiro, anterior ao visto, o invisível 

para o visível.  

Em Almada Negreiros, apenas as forças incitadoras da memória e da imaginação 

permitem a passagem para a Origem, elas são o Meio que liga a Origem ao Fim. Ambas 

facultam a saída das trevas da razão e sugerem a abertura para a claridade de Apolo. O 

Poeta, o amoroso sem curiosidade, detém a de-cifração para adentrar a direcção única, 

que é profunda e simples, da acção parturiente do In-finito. 

Ao arrepio desta concepção de poesia, inquiramos: Qual a alavanca intersticial 

que permite a passagem do terreno para o divino, em Pascoaes? Será que existe 

passagem? Ou estaremos condenados à eterna hesitação na ponte de S. Gonçalo? Tratar-

se-á de um salto abrupto entre dois mundos sem nunca pertencer a nenhum? Ou será 

que por ser uma presença-ausente é mister que im-permaneça na realidade que é, 

igualmente, impermanente? Ou será a figura ensimesmada do Pobre Tolo símbolo 

mítico da quase-passagem, da irresolução eterna de poder ter sido e, que por medo de o 

ser, nunca o foi? 

O Pobre Tolo, figura arquetípica do Poeta em Pascoaes, brota como um hino à 

perpétua solidão, a que todos estamos votados. No fundo, o Pobre Tolo é símbolo do 

eterno distanciamento entre nós e as coisas causado pela horizontalidade da nossa 

existência mas, sobretudo, é marca indelével e vertical da salvação que nos adverte 

sobre o perigo da não transmutação da existência em vida ungida pelo Espírito 

vivificado. É, na verdade, um condenado iluminado porque cônscio da sua condição 

fronteiriça e, à maneira de um saltimbanco, pernoita pelo inferno da existência, como 

espectador de si próprio e da sua tragédia, e crepuscula pelo paraíso da Vida ressurgindo 

em incêndio ou lava de si.  

Nesta ontometafísica pascoaesiana o Poeta habita o sagrado e o profano 

erguendo a imaginação e sugerindo o regresso aos tempos primordiais da vida vivida. 

Neste combate anímico entre o que existe e o que é, nesta tragicomédia da Vida a querer 

rasgar as linhas temporais da existência, mascaramo-nos de esquecimento e apagamos o 

que a Vida tem de mitogénico, eterno e criador. 

  Por conseguinte, propõe o Tolo, analogamente ao Saltimbanco, um impulso 

contra os «(…) homens de juízo, desde os que medem o mundo com uma fita, aos que 

fotografam o pensamento; os escribas da pedagogia, os doutores da lei, os fariseus da 
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sinagoga e outras máscaras de gesso modeladas sobre a própria cara de defunto…»85 A 

razão desencanta o mundo, escraviza o homem ao tempo, cega-o para a presença do real 

possível, agrilhoa-o a um espaço/tempo que o sufoca, que não é o seu pois tudo o que 

existe é névoa e fumo e o mister do Poeta é re-velar o que por debaixo da epidérmica 

razão não existe mas vive. 

Trata-se de um percurso que contempla as múltiplas veredas do Poeta na 

incessante busca de uma infância perdida que se esboça em cada rasgo de poética 

loucura erguendo-se contra os domínios fechados da razão, «(…) produto da velhice.»86 

Sublinha-se a posição de uma metanoia que permite ao homem o regresso ao que 

realmente é. Tal como em Almada, o caminho individual do Poeta torna-se odisseia 

metafísica do destino universal da condição ôntica do ser humano. 

O trágico adensa-se pois se o Poeta vive enredado nos obscuros liames da razão, 

também a Humanidade o está e se a tarefa do Poeta consiste em redescobrir essa 

infância primordial, cabe à Humanidade segui-lo. Ora, entre o riso da humanidade 

(perante a loucura do Poeta) e a lágrima do divino em nós (chamamento originário, pré-

cisão), assume, o Poeta, uma tarefa soteriológica, quase apocalíptica, de assumir a voz 

profética do caminheiro e promover a redenção da cisão trágica-originária entre o 

humano e o divino.  

Nesta proposta escatológica da Humanidade e, na mais profunda heterodoxia, o 

mito da passagem não é senão a distensão de um tempo imemorial e imorredoiro que ao 

anular a Existência faz ressurgir a Vida. Oiçamos o convite a esta metamorfose: «O Zé 

Preto, por exemplo, foi um Deus nocturno; acendia as estrelas do infinito e agora é o Zé 

lampianista. A Madalena, da Torre, limpou as chagas de Cristo com a loira trança 

revolta. Viu Jesus no Calvário; e Jesus apareceu-lhe, depois de morto. Agora, a 

Madalena é a esposa arrependida dum moleiro que a espanca, todas as noites, ao entrar 

em casa embriagado.»87  

Com efeito, o Tolo é, por um lado, a própria passagem, porque goza do sentido 

da realidade aguçado pelas imediações intuitivas e, por outro, não é a passagem porque 

tudo se evoliza e suspende, perdendo em consistência e ganhando em intensidade, tudo 

se imobiliza no instante em que se torna vestígio da eternidade, sem que ninguém o 

saiba: «Tudo é realidade e tudo é sonho, no mesmo instante. Confundem-se, como a 

                                                 
85 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 41. 
86 Id., Ibidem, 62. 
87 Id., Ibidem, 67. 
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alma e o corpo, a vida e a morte. E desta confusão resulta o indefinido em que todas as 

cousas se ilimitam, hesitando nas sua últimas linhas e contornos. E as últimas linhas e 

contornos somem-se no Invisível criador, nas amplidões do Limbo que nos cercam e se 

prolongam até onde chega o nosso desejo de infinito.»88 

Grávido de luz, ávido de infinito e faminto de Vida, assim é a tragédia do Pobre 

Tolo.   

Importa agora abandonar tal figura encantatória, tarefa que dilatamos para o 

segundo momento do nosso trabalho, e cingirmo-nos às pegadas hesitantes dessa 

personagem. Essas brotam como vestígios de uma era intemporal, melhor, a-temporal, 

indicam as veredas legítimas para aceder ao batimento cardíaco do mundo que, por ora, 

repousa adormecido na visão de um jumento.  

Será que tais veredas se assemelham à multiplicidade da direcção única em 

Almada? Ou por serem várias se anulam? Será que indicam as direcções proibidas, caso 

existam? Ou será que, tal como o caminhante, o caminho permanece suspenso na 

vertigem de o encontrar? Ou, por último, o não haver caminho, por serem todos 

possíveis, não será já um trilhar em estado puro e selvático? Sublinhamos que o não 

haver caminho não se cinge ao facto de não existirem já estradas cimentadas, blocos 

polidos e ruas direitas, mas porque o caminho a percorrer será o de cada um, à sua vez e 

ao seu ritmo.  

Na verdade, a vereda de todos, ou se quisermos, mantendo-nos precisos nesta 

contínua inversão dos contrários onde o equilíbrio se consagra, é a vereda de ninguém. 

Vejamos o dito do nosso Autor: «o caminho é uma pegada extensa, branquejando 

através dos panoramas. É o leito do rio por onde correm as ondas vivas do Tempo (…) 

os caminhos são longas pegadas indeléveis: leitos rasgados pelo turbilhão das horas 

viandantes (…) um carreiro através dos montes, lembra uma corrente dolorosa, entre 

duas margens mortas e olvidadas de tristeza, além do tempo. A ausência de caminhos é 

que dá às montanhas o seu ar de extática imobilidade sempiterna.»89 

Efectivamente, a clivagem inicial encontra-se inscrita na própria humanidade, 

enquanto propensa para a divindade sem o ser, e para a animalidade que ainda é. Assim, 

as veredas percorridas pelo Poeta são sinais forjados a Dor pelo Tempo que adormeceu 

a Eternidade: «Sim, o nosso rosto é a estrada mais antiga; a via Roma lajeada entre 

colunas partidas e, ao fundo, um arco triunfal, sobre a planície arenosa e solitária. É 

                                                 
88 Id., Ibidem, p. 67. 
89 Id., «As pegadas», aforismos XVIII, XX, XXIII, B, Op. Cit., pp. 65-68. 
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uma estrada antiquíssima. Todas as horas a têm calcado aos pés…Há rugas que são as 

pegadas de Abel e Caim, as pegadas de Job e de Cristo; as pegadas de Apolo, baixos-

relevos em oiro, e as pegadas de Plutão, que nos queimam até ao íntimo da alma.»90  

Aqui, o Tempo cerca-nos, prenhe de Infinito, e urge saber: Serão estas veredas 

marcas tensionais de um não poder furtar-se à realidade? Serão sedimento do temor 

divino inscrito na capacidade de reconhecimento do ser humano da sua própria im-

permanência? Serão a voz da Humanidade a romper os eixos da descontinuidade? Será 

que as pegadas se unem ao medo da dissolução, do Esquecimento, que invade o Poeta e, 

por sua vez, a Humanidade? Ou habitam o Ser em perene co-ligação?  

Cabe às forças matriciais da Moira indicar o caminho a percorrer onde, de um 

lado, surgem as forças ctónicas do inumano, ditando um sisudo jogo sem intrarelação e, 

do outro, a possibilidade longínqua de suspender o Tempo e regressar ao mundo 

Primordial. Oiçamos o Autor: «São destinos, caro amigo. Há almas a quem o destino 

impõe um corpo sofredor; as almas prometaicas, agrilhoadas ao trágico rochedo; (…) as 

almas, como a tua, caro leitor, que deseja libertar-se do meu sonho incoerente: um 

pesadelo que te não larga e anda contigo aos tombos, de precipício em precipício. / E há 

outras almas, leitor, vivendo na sua substância intangível a todos os contactos dolorosos 

(…) São as almas divinas que desprezam os poetas e todos os malucos que sopram às 

chamas da Dor, para que o incêndio redobre e alastre.»91 

Há destino outro, aquele cúmplice no crime da Criação, o que sabendo a 

tragicómica condição é prenúncio de salvação. Cabe ao Poeta, que conhece a aparência 

deste mundo, precisamente, porque entre-viu a aparição que o outro é, expandir pela 

Humanidade a sua interina visão: «O homem é como um cego que só vê sonhando. 

Sonha que vê…Nada mais.»92 

Não divergem os propósitos dos Autores em querer suspender o Tempo e 

regressar à era principial. Não distam na finalidade de um despertar do espírito 

imemorial. Não se distanciam no tom escarninho de uma existência votada aos ismos, 

presente numa racionalidade que asfixia a Vida. Não se separam na fruição universal de 

um sympathos onde a Poesia é princípio vestal. Não diferem no testemunho vivencial da 

missão profética do Poeta. Não desprezam os contrários como vitais. Nem denegam que 

ao cegar se re-aprende a olhar. 

                                                 
90 Id., Ibidem. 
91 Id., «As pegadas», aforismos LIX, B, pp. 78. 
92 Id., «As pegadas», aforismo XLIV, B, p. 72. 
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Porém, os passos em volta são díspares: não houvesse em Pascoaes uma 

submersão metafísica e vertiginosa d’alma no mais fundo de si. Ouçamo-lo, a lembrar 

uma ininterrupta oração: «Sim: vivamos, neste país da noite e do mistério e da saudade 

da vida, o nosso divino Pressentir, o nosso estado de simpatia, na esperança da perfeita 

Visão.»93  

Acrescentamos que, aqui, a visão não surge como sentido onde a razão 

prevalece, isto é, Pascoaes encontra-se distante da afirmação que, desde os arcanos da 

cultura clássica, identifica a razão com visão. Melhor, a visão em Pascoaes dimana do 

Primordial Sonho, logo, será mais uma visão profética que entre-vê, adivinha e sugere. 

Numa palavra, uma visão saudosa que aflora o Invisível e não uma visão analítica, que 

separa e distingue à luz crua e metálica de um bisturi. Não houvesse, por sua vez, em 

Negreiros a sublevação estética da Arte pela e na Vida «Feito este diagnóstico, a cura 

está na própria saúde do homem: trazer bem atadas uma à outra a memória e a 

imaginação.»94  

 Cabe-nos, por fim, aceitar esta anagogia da cisão do Todo cujos contornos 

intersticiais preludiam a natureza trágica do Ser numa dialéctica de caminhos e 

direcções que, a seu ritmo, disseminam um amanhã liberto da obra de Cronos: «E a 

pegada da hora virginal e madrugante – a pegada em esboço alado e cor-de-rosa, 

impressa nos montes do Oriente? E a pegada rubra do Sol-pôr incendiando as nuvens? E 

a pegada cinzenta do Outono que se enche de água e folhas mortas? E a pegada branca 

do inverno aberta sobre a neve? E as pegadas da Virgem gravadas num penedo? E as 

pegadas do luar prateando as nossas lágrimas? E as pegadas da Loucura desvairando a 

poeira dos caminhos?»95 
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