
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 49 

Capítulo II 

 

POETAS DO DELÍRO 

 
 
2.1. A figura do saltimbanco em Almada Negreiros  

 
«Pierrot é a contemplação do próprio Desejo o qual 

se desenvolve, se purifica e torna-se Perfeição. 

 É o ideal tornado perfeição no próprio Desejo. 

Arlequim é a passagem autêntica do corpo por esta vida  

(…) e são estas as duas maneiras pelas quais o Amor pode  

reconhecer em Nós o esplêndido vassalo: o místico e o profano.»96 

 

No disfarce de uma ausência tragicómica, aduzido na epígrafe inicial, Almada 

remete-nos para os veios da Vida como enlace amoroso entre o espírito e a carne, a 

aparição e os sentidos, o sacral e o profano. Pierrot e Arlequim surgem, janusicamente, 

como paladinos da sede e da fome ininterruptas do Desejo, um por ausência de 

realidade, porque todo ingenuidade, outro por excesso dessa, porque todo experiência. 

Todavia, ambos figuras do Amor, dois símbolos humanos, apontando o verdadeiro 

olhar sobre a realidade que é, a seu tempo, convexa e côncava, pagã e mística.97  

Nesta orgânica dos opostos, onde a humanidade é una e o homem diverso, cria-

se a dialéctica de uma parte que se firma, imóvel e constante, e outra que gravita, alude 

e oscila. Uma que sublima e diviniza o real e outra que se enraíza na transitoriedade 

existencial. Ambos símbolos humanos cheios e a nenhum se pode retirar os vínculos 

anímicos e corpóreos. Aliás, segundo Almada, esta será a verdadeira desventura da 

humanidade: a de existir mais Pierrots e Arlequins do que pessoas. Por fim, sucumbem 

quer para a existência, quer para a Vida à qual, afinal, nunca pertenceram, nem quando 

a habitaram.98 

Ousaríamos, seguidamente, afirmar que estas duas figuras simbólicas se 

assemelham a duas idades da Humanidade, paralelas e opostas99 que, por sua vez, 

apontam uma terceira que se inicia na síntese e na harmonia de todos os paroxismos da 

genialidade do espírito e da matéria, a saber: o saltimbanco. Do latim saltimbanco, 

                                                 
96 Almada Negreiros, Pierrot e Arlequim, in: OC, p. 450. 
97 Cf., Id., Ibidem, pp. 450-452. 
98 Cf., Id., Ibidem, pp. 458/459. 
99 Cf., Id., Ibidem, pp. 453/454. 
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salta em banco, este conceito-símbolo, aponta para significâncias relacionadas com o 

mundo teatral, fictício e ilusório tendo como figuras paradigmáticas o histrião, o 

acrobata ou o prestímano.  

A nossa proposta será vislumbrar nesta figura uma espécie de omphalos 

cósmico que anuncia a integração harmoniosa de três mundos (natural, humano e 

divino), por um lado, e a desintegração de si mesmo como móbil possibilitante de um 

ver-se por inteiro no mundo, por outro.  

Alude-se a um ininterrupto jogo da multiplicação das formas onde a fantasia do 

Arlequim representa a consciência trágica da perda do princípio uno e absoluto e a 

inocência de Pierrot, através da demanda da inspiração ingénua do encontrar, a ânsia 

do recontro mitogénico.  

Dessas duas metades da realidade surge a ponte unitiva: a figura do 

saltimbanco como a síntese dos elementos binários, perfazendo uma figura inteira no 

seu equilíbrio de matéria e forma. Perguntemos, porém, se toda esta ludicidade não nos 

revelará a inevitabilidade da máscara, de que estas figuras são avatares? 

Na verdade, a figura arquetípica do saltimbanco assemelhando-se a um 

prestidigitador, um ilusionista, um criador de um mundo ilusório através de gestos e 

palavras, principia o jogo das vinte e duas cartas maiores do Tarot. As suas roupagens, 

com o vermelho e o azul, perfeitamente interpolados e intercessionados, encontram-se 

estribadas à cintura por um cingidouro amarelo, formando a parte intermediária; uma 

meia azul envolve a perna esquerda, o pé de botim vermelho; a perna direita, por sua 

vez, é vermelha, o pé encontra-se revestido a azul. Note-se, igualmente, a posição 

esquádrica dos seus pés. A mão estea uma varinha, que irrompendo da manga azul, se 

encaminha e orienta em direcção aos céus (o que poderá manifestar o processo 

constante da metamorfose incessante da matéria), a mão que agarra uma moeda, surge 

de uma manga vermelha convergindo para baixo (o espírito transvazando a matéria). 

 O chapéu do saltimbanco, de fundo amarelo, com orlas verdes e fímbrias 

vermelhas, recorda o sinal algébrico do infinito. Todas as aparências sublinham a 

fragmentação de um ser, originário de duas forças opostas cuja dualidade remete para o 

equilíbrio e supremacia do Espírito. Sendo o que inaugura e orienta o jogo, não será o 

saltimbanco realmente senão um ilusionista que se burla de nós, ou dissimula, como se 

estivesse fora do tempo?  
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Sublinha-se, contudo, a ambivalência e a divergência harmónica, presente em 

quase todos os símbolos, desta enigmática figura. A figura do Saltimbanco indicia, 

habitualmente, o consulente, podendo ora manifestar a vontade, a habilidade e a 

iniciativa pessoais, ora a dissimulação farseante e o fingimento.  

Deste modo, o número Um sendo o da causa primeira manifesta o mistério da 

Unidade. Simbolizando, concomitantemente, os três mundos (Deus pelo sinal de 

Infinito, o homem e a diversidade do Universo). O saltimbanco é, em tudo, o ponto de 

partida, com toda a fértil ambivalência dada à criatura para que realize o seu destino 

pessoal e universal, tornado cósmico. 

No fundo, todo o seu posicionamento no jogo e intrínseco simbolismo traduz um 

convite para além das aparências, uma convocatória transpessoal do profano tornado 

sacro. Daí, Almada procurar desenterrar o segredo do clássico latente na Antiguidade 

Clássica de modo a promover no espírito humano uma decomposição mais profunda da 

realidade, como sustenta, Cavalieri: «Almada parece buscar no conhecimento antigo o 

“segredo perpétuo da criação da arte” e suas leis de proporcionamento e traçados 

reguladores. A “língua sem opinião do Número” e do traçado geométrico levou-o à 

busca de um saber unitivo, harmonia universal que concilia os opostos, racional e 

irracional, consciente e inconsciente, conhecimento intelectivo e emoção profunda.»100 

Há no projecto almadino uma contínua ânsia de alcançar uma dimensão que 

ultrapasse a realidade aparente, excedendo os meios sensoriais de modo a abarcar a 

essência cósmica universal, o princípio de todas as coisas, a decifração mítico-símbólica 

para a harmonia dos mundos. Cremos, então, que a figura do saltimbanco, assume em si 

mesma, essa cifra cosmogónica não só pelo seu carácter lúdico-trágico mas, igualmente, 

pela sua vertente transverbal ligada ao mito e ao símbolo.  

Assim sendo, no que respeita ao simbolismo cromático do saltimbanco 

acrescentaríamos que as cores são um outro grau do símbolo. Senão vejamos, na 

concepção analítica, segundo Carl Gustav Jung, as cores surgem como sinais/indícios 

primaciais das funcionalidade psíquicas do homem, a saber: o azul enquanto cor do céu 

e do espírito (no plano psíquico é a cor do pensamento), o vermelho a cor do sangue, da 

paixão, do sentimento, o amarelo a cor da luz, do ouro e da intuição e, por fim, o verde 

                                                 
100 Arlette Cavalieri, «Projecções da Vanguarda Teatral Russa no Modernismo Português: o Teatro de 
Almada Negreiros», in: Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio 
Internacional, Op. Cit., p. 276. 
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que emerge como a cor da natureza, da germinação, do ponto de vista psicológico, alude 

a uma relação entre o sonhador e a realidade.  

Numa outra linha de pensamento, para os místicos, uma escala de cores 

representa as manifestações da Luz absoluta no êxtase. Assim, para Rumi, a escala 

primacial vai do azul, vermelho, amarelo, passando pelo branco, pelo verde, pelo azul 

pálido, até à luz sem cor. Segundo este poeta místico, o vermelho e o verde aventam a 

graça divina que povoa a alma de esperança, aquando o seu estado de obscurecimento e  

opacidade. Na análise do método dhikr (invocação do Nome divino) entre os mestres 

naqchabênditas, assomam-se os centros nevrálgicos do ser humano convocando as luzes 

correspondentes, ou seja, a luz do coração, amarela; a luz do espírito, vermelha; a luz do 

centro imperceptível, o segredo, branca; o centro abscôndito, preto e, por fim, do mais 

abstruso dimana a luz verde. 

Nas linhas do pensamento labiríntico do nosso Autor, a figura do saltimbanco 

assoma de modo especulativo. Contudo, será que brota no sentido de um desvelamento 

da criação enquanto visão poética de acerco à Verdade? Será, o saltimbanco, histrião da 

melancolia profunda? Ou condenado prometeico da Poesia? Enlevará o espírito ou será 

queda do Infinito, que é sempre a bifronte união do passado com o presente? Como diz 

Almada: «Ninguém se sabe atrasado senão quando descobre a Realidade. A Realidade 

somos nós. Nem mais nem menos. Basta de Realidade que se meta pelos olhos dentro! 

Agora é a vez de Ela ficar espantada connosco Poetas!»? Ou será, ainda, decantação do 

primado da luz? Será que «a luz está atrás do futuro e o que temos é sombras»? Será que 

na tragicomédia da vida habita toda a claridade? Ou as trevas da titânica noite são já 

esgar levante da direcção única101 que não pode senão ser obra da bi-presença de um 

Todo? Ouçamos o nosso Autor: «O Poeta é o do grande fôlego (...) O aventureiro é um 

furioso didáctico, cai sempre no que já estava feito. O Poeta é por excelência o 

autodidacta; é ele a Realidade. O aventureiro é um libertador, o Poeta é um liberto nato. 

O Poeta é o único que nunca esteve na “bicha” da Liberdade. A Liberdade é Ele, a 

Poesia.»102 

Diríamos que é a própria natureza do artista que enleva a vista ao alto dos cinco 

sentidos, e a seguir ao ouvido, a meia distância da vista e do olfacto. Ele é o desabitado 

ou o solitário em estado de graça (a terceira idade do homem103) que acolhe e recolhe 

                                                 
101 Cf, Almada Negreiros, «Direcção Única» (1932), in: OC, p. 760.  
102 Almada Negreiros, «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta» (1942), in: OC, p. 912. 
103 Id., «Prefácio a Um Homem de Barbas de Manuel Lima», in: OC, p. 1032. 



 53 

um de cada vez e todos no fim, no eterno retorno da re-volução (re-volatio no sentido de 

tornar a voar e do rápido passar do tempo, do instante presente).  

Ora, a Poesia surge como medianeira holística entre a visão vidente que, 

enquanto rasgo de um acto per-feito vitalício, não perde de vista o Todo, e entre a lira 

enquanto «sinal da continuidade portadora ao mesmo tempo do sagrado e do sensível 

(…) A harmonia não está na sonoridade mas no antagonismo do arco e da lira. E então a 

lira a que se refere (Heráclito) é a verdadeira, a única, a original, o mais remoto 

documento da Antiguidade, a primeira firma do Homem, o sinal desenhado a que 

chamam labris e que significa o sensível inseparável do sagrado.»104 

O sensível e o sagrado surgem, por conseguinte, como o dúplice fio condutor 

que nos permite uma orientação nesse labirinto. Fio que permite ao ser humano a 

autognose e a heterognose através da face janúsica do espírito, a saber, através da 

memória e da imaginação. Note-se que o caminho para que o ser humano se encontre 

não será o da História, com as suas factuais datações, mas o da memória alicerçada à 

imaginação, ou seja, o da Poesia. Uma memória que recorda o mais antigo que há, essa 

Origem que é a Novidade (Única, Sagrada e Imutável).  

A Novidade é caracterizada, por um lado, pela visão das leis do Caos e, por 

outro, pelo combate às leis do Caos, através das leis imaginadas pela Ordem, como 

afiança o nosso Autor, havia que voltar ao princípio, fazer revolução. Eis porque a 

Novidade é o que há de mais antigo e, simultaneamente, o que vier a existir de mais 

novo no mundo.105 Neste sentido, a Novidade está para a memória como a 

Originalidade para a imaginação.  

Noutro dizer, a Novidade e Originalidade surgem como a dupla face da memória 

e da imaginação, respectivamente. A imaginação cega, unida à memória que vê, cria a 

salvação do ser humano pela única cura possível: o regresso à Origem. Ora, o sinónimo 

de Novidade é Origem e a Origem é o princípio poético que garante a criatividade e a 

eternidade de cada Idade.  

Diríamos, consequentemente, que a poesia emerge entre o «onde» oculto e o 

«onde» desoculto, é o sem aonde.106 Mais, é o sem antes ou depois, fora do tempo e do 

espaço, numa palavra, é no instante: «A poesia é acto vitalício; não é um estado 

momentâneo de levitação (...) Em vez de terem a Poesia como acto vitalício, fazem-na 

                                                 
104 Id., «Poesia e Criação» (1972), in: OC, p. 1076. 
105 Cf., Id., Ver, in: OC, pp. 1022-1023. 
106 Cf., Id., «Poesia e Criação», in: OC, pp. 911-913 e p. 1078, respectivamente. 
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profissão perpétua. Exactamente como se poesia fosse coisa de encaixar na sociedade»; 

«Poesia é vocação humana de não pôr parcialidade na Vida (...) A Poesia não aceita 

intermediários. É directa. De homem para homem. Acto puro. Filha do momento. (...) A 

Poesia é a linguagem dos Iguais dispersos no Tempo»; «Mentira sem simpatia é 

imbecilidade. Mentira e simpatia é a Poesia (...) Mas a verdadeira mentira é o sonho. O 

sonho é a grande prova do fenómeno pessoal da individuação: no sonho atingimos o que 

ainda não somos! E sem simpatia, como hás-de sonhar?! Se não tens simpatia ficas 

condenado a julgar os outros, o que é rapto que te fazes de ti mesmo»; «A Poesia 

“conhece” e não sabe”. O saber é pouca coisa para quem conhece. O saber desencanta o 

mistério. O conhecimento vive cara-a-cara com o mistério.»107  

Com efeito, sustenta Almada no seu texto Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta 

que a Poesia é, simultaneamente, mentira e simpatia. Mentira porque a criação poética 

se assume, à medida do fingimento pessoano, como o vórtice de uma outra realidade 

vertígica que é o Sonho. Simpatia porque implica o olhar do outro como alavanca 

desintegradora e reveladora do si mesmo. A simpatia encontra-se no domínio gracioso 

da abdicação de si para o encontro total e absoluto com o outro e com o Cosmos onde a 

Poesia se torna universalidade pura. Acerca, ainda, da relação poética com o fingimento 

e a simpatia, e da semelhança com a visão pessoana, afirma Cabral Martins: «A leitura 

que [Almada] produz de Pessoa é iluminada pela sua própria concepção de uma arte em 

que o fingimento e a simpatia transformam o actor em oficiante de um ritual de que o 

poema é a fórmula que aos outros se transmite, mas em Almada há uma abstracção do 

“eu” concreto em proveito de outros “eus”. Assim, Pessoa evolui num teatro feito 

daquilo que os sonhos são feitos, enquanto Almada traz a memória e o desejo da voz 

sonora, da fala como acto, na página como no palco.»108 O eu individuado dá lugar a um 

eu eximido das contingências da acção onde se conjuga o segredo, a sombra, o silêncio 

que são, paradoxalmente, formas de descoberta e de iluminação.  

Portanto, o saltimbanco, enquanto figura da diversidade ou do uni-verso, recusa 

a inexistência pessoal aguçando os poderes da imaginação e do sonho aplicados a uma 

realidade possível. Não sendo o saltimbanco um saudosista, diríamos que a sua saudade 

é uma saudade virada às avessas que pode ser revisitada pela criação artística ou 

espalhada pela voz do Poeta. A arte irrompe como uma realidade extra-ordinária e 

                                                 
107 Id., «Prefácio ao Livro de qualquer Poeta» (1942), in: OC, pp. 913-914. 
108 Fernando Cabral Martins, «O Teatro do Eu», in: A Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio, 
Op. Cit., p. 313. 
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quando esta vem à Vida é o Poeta o primeiro a revisitá-la (acorde tácito dos nossos 

Autores que, apesar das destrinças, convergem para o mesmo princípio devaneante da 

Poesia). Mais, no dizer de Eduardo Lourenço «A Poesia não vem depois do mundo, 

imagem tranquila, desesperada ou sublime desse mundo. O mundo que há é esse que o 

poema faz existir ou inexistir.»109 

 Efectivamente, a poesia é a ausência-presença de um conhecimento que antecede 

o começar originário e original, distante de um logocentrismo dicotómico e próximo de 

uma síntese simbólico-mítica que predispõe o ser humano numa contínua superação de 

um esquecimento original do início. Esta ausência-presença não se refere somente a 

uma instância ôntica mas, sobretudo, a uma expiação do mundo pela criação poética. 

Aqui, o Poeta confronta a fragmentaridade da existência com a integridade ingénua da 

Vida. Oiçamos Filomena Aguiar de Vasconcelos a este respeito: «Entenda-se, pois, 

“presença” no texto de Almada enquanto a emergência, no espaço aberto da luz solar, 

do dizer mítico que irrompe pela inércia de todos os começos, inventando a memória 

todos os lugares e tempos esquecidos.»110 

Trata-se de assumir uma presença que na ausência se torna claridade, presença 

da memória primordial do que fomos no Todo prévio à cisão. 

Deste modo, longe está a criação poética dos encadeamentos lógicos já que a 

Poesia pertence a uma dimensão inconclusa, porque atemporal, uma criação que 

possibilita à memória o contacto com a Origem. Acto vitalício, como afirma o nosso 

Autor, que se cumpre na perene reiteração do sempre por cumprir. Acto duplo que 

inclui três momentos, três nascimentos, três idades. Síntese sem inscrição de um sujeito 

determinado. Síntese onde o Poeta assume uma amplitude cósmica, uma ludicidade 

ontológica e trágica como prolongamento da existência humana. Adverte o nosso Autor, 

que a Poesia é o espaço sacral onde se encontra toda a claridade do Mundo. No dizer de 

Rubim: «(…) a Poesia aparece sob a espécie de obra absoluta, inexorável, edificada 

pelo “homem” mas mãe do próprio homem que “edifica a sua obra não importa onde 

em toda a parte”, porque o único onde da obra fica fora do Tempo e do Espaço, “no 

eterno presente da obra”(…)»111 

                                                 
109 Eduardo Lourenço, Tempo e Poesia, Lisboa, Gradiva, 2003, p. 133. 
110 Filomena Aguiar de Vasconcelos, «Sentidos de Presença n’A Invenção do Dia Claro de Almada 
Negreiros», in: Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 325. 
111 Gustavo Rubim, «Palcos de Palavras», in: Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Actas 
do Colóquio, Op. Cit., p. 334. 
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Advertem-se, agora, os amantes da estabilidade, cria-se um ininterrupto jogo à 

margem e imagem da criação, que, ao sair de si, se torna outro que não é senão o si 

mesmo do outro, na eterna cópula dos quatro elementos.112 E, aqui, emerge o génio, 

faculdade de captar relações, que de modo centrípeto vai do Infinito para a vontade 

(mito/símbolo) e de modo centrífugo dimana um centro que cresce de dentro para fora: 

«Metade sonhado e metade vivido! Isto é, um símbolo. Uma criação da Arte. Poesia 

pura. Verdade por cima da Realidade. Tragédia autêntica. A tragédia do Mundo.»113 

Com efeito, é no princípio trágico que a Poesia se encontra aberta ao jogo da sua 

própria criação sujeitando o homem a uma condenação eterna do próprio criar. O 

paradoxo do jogo poético leva o homem a tornar-se Prometeu agrilhoado aos ditames da 

própria criação. A criação poética encontra-se pautada, simultaneamente, de rasgos 

salvíficos, que se traduz na responsabilidade que cada um tem de arrebatar o seu próprio 

destino até aos confins da sua plena realização, e de danação, quando não reconhece o 

poder metamórfico da Loucura e segue figurinos ou máscaras de um destino intruso ao 

seu. Por sua vez, a figura do Poeta é o anátema da sua própria libertação: ele surge, 

perante a falsidez da existência, como momento de verdade da mentira da própria 

Poesia. 

Reconhece-se, seguidamente, o poder metamórfico da Loucura e adiantamos 

que, quer em Almada, quer em Teixeira, o sonho é alavanca arquimédica da vibrátil 

Verdade onde o reino da lógica e do racional surgem apenas como derme da mesma. 

Ouçamos: «Já alguém sentiu a loucura / vestir de repente o nosso corpo? / Já. / E tomar 

a forma dos objectos? / Sim. / E acender relâmpagos no pensamento? / Também. / E às 

vezes parecer ser o fim? / Exactamente. / Como o cavalo do soneto de Ângelo de Lima? 

/ Tal e qual. /E depois mostrar-nos o que há-de vir / muito melhor do que está? / E dar-

nos a cheirar uma cor/ que nos faz seguir viagem / sem paragem/nem resignação? / E 

sentirmo-nos empurrados pelos rins/na aula de descer abismos / e fazer dos abismos 

descidas de recreio / e covas de encher novidade? / E de uns fazer gigantes/ e de outros 

alienados? E fazer frente ao impossível/atrevidamente / a ganhar-lhe, e ganhar-lhe/ a 

ponto do impossível ficar possível? / E quando tudo parece perfeito/ poder-se ir ainda 

mais além? / E isto de desencantar vidas / aos que julgam que a vida é só uma? / E isto 

de haver sempre ainda mais uma maneira pra tudo? / Tu só, loucura, és capaz de 

transformar /o mundo tantas vezes quantas sejam necessárias para olhos individuais / Só 

                                                 
112 Cf. Almada Negreiros, «Poesia e Criação» (1962), in: OC, p. 1077. 
113 Id., «Direcção Única», in: OC, p. 757. 
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tu és capaz de fazer que tenham razão / tantas razões que hão-de viver juntas. / Tudo, 

excepto tu, é rotina peganhenta. / Só tu tens asas para dar / a quem tas vier buscar.»114 

A loucura almadina torna-se escaparate dos olhos que cegam para ver mais além. 

A loucura individual assume a simbólica representação da Loucura universal pois 

apenas nela poderão caber todas as forças, todas as possibilidades, todos os mundos, 

todas as vontades, todas as desarrazoadas razões. 

Ouçamos Raul Leal acerca desta gigantesca expedição do Mundo que apenas a 

loucura poderá colher: «Não é o Universo uma viva reunião chaotica e ao mesmo tempo 

systematica (com uma razão lógica interior) de uma infinidade de aspectos convulsivos 

da Vertigem? Não há nelle forças, espasmos, delírios, prazeres, dores, luxúria, ânsia 

poder, luz, trevas, humilhações, orgulho, vida e morte? E tudo isso, todos esses 

phantasmas da Vida, não surgem em grandeza colossal atravez do Mundo inteiro? E não 

surgem ainda labyrínticamente, espasmodicamente emaranhados uns atravez dos outros, 

formando um mundo authentico de Vertigem Pura? Porque não vedes assim em tudo 

uma loucura universal?»115 

Afirma, ainda, Leal que a Loucura emerge como força centrípta e centrífuga da 

Vida onde se pode deduzir em vertigem o Existir Puro que é, simultaneamente, mais do 

que a existência e um existir vazio de existência. Ora, em Raul Leal dá-se uma 

exaltação da Loucura como expressão da Inexpressão de um grande vácuo, um vácuo 

espectralizado, puro, infinito, à semelhança do desabitado em Almada que é vazio mas 

porque pleno de mundo. Deste modo, em Raul Leal esse vácuo acontece por excesso de 

existência anímica, ou seja, a existência excede-se e aniquila-se impondo-se como 

Vertigem onde o próprio se cria a si mesmo, por iniciativa anímica essencial, onde o 

agente essencial é o existir por si-próprio. No segundo, Almada, o vácuo, o desabitado 

dá-se no excesso de um processo de saída de si, de ad-miração do mundo e da 

alteridade, não como espectador, mas como agente criador de todos os existir, como 

sustenta Eduardo Abranches de Soveral: «O conhecimento do futuro estava vedado e só 

se abria às pessoas excepcionais que não se limitavam a ser actoras (a actuarem nas 

circunstâncias, com coragem e verdade, conforme a sua autêntica maneira de ser), mas 

tinham ainda a capacidade para serem autoras, criando algo novo.»116 

                                                 
114 Id., «Reconhecimento à Loucura», in: OC, p. 244. 
115 Raul Leal, Athena Revista de Arte, Vol. I, nº 2, Lisboa, Contexto Editora, 1983, p. 47. 
116 Eduardo Abranches de Soveral, «Algumas Notas sobre o Interesse Filosófico da Obra de Almada 
Negreiros», in: Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 38. 
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 Nesta saída de si para o Cosmos, a existência excede-se, transformando-se em 

Vida. A poesia é espelho desse eterno fluxo e refluxo cósmico onde o exterior é interior. 

Aqui, o equilíbrio nasce de um encontro vital onde as forças, ao contrário de se 

anularem, só o são pelo combate equitativo onde os opostos se dão, não tanto como 

convergentes ou semelhantes mas, sobretudo, como divergentes e diversos. Aliás, 

convém salientar a originalidade do nosso Autor no trato directo e intuitivo dos opostos: 

ao invés de opor a razão ao instinto, Apolo e Dionísio, Almada outorga ao instinto a 

habilidade para suplantar as construções teóricas e alcançar, através do signo da 

ingenuidade, a verdade cósmica. 

Por conseguinte, a busca dessa verdade assenta na descoberta interior. O que 

permite o acesso directo e intuitivo ao mais íntimo é, então, o signo da ingenuidade, à 

maneira de uma douta ignorância que suspende a avaliação do mundo e colhe a 

realidade sem deturpações.  

Nesta incessante busca nada se encontra determinado, aceita-se o ritmo 

provisório da realidade e vislumbra-se o Longe e ao longe, através do filtro da criação 

artística. Ouçamos o nosso Autor a este respeito: «O Infinito era-lhe acessível. Via ao 

longe (…) Ver ao longe é um dom especial de certas pessoas, sobretudo daquelas que 

não é pelas realidades alheias que caminham (…) a condição para saber ver ao longe é 

estarmos dentro de nós se se trata do próprio, ou de ter renunciado a si mesmo se se 

trata dos outros.»117 

Nesta apologia de um caminho do Remoto, ou melhor de uma visão da Lonjura, 

existem duas direcções, a saber: a primeira consiste em não perder de vista o Todo, 

buscando a união perdida; a segunda, a de perder de vista o Todo ignorando o mundo 

primordial. Claro está que apenas a primeira assume os contornos do projecto almadino 

de uma visão que cega para tudo cingir, responde-nos Almada sobre a sua escolha: «Eu 

aprendi com os conselhos de Deus a estar só e inocente.»118 

Na verdade, o saltimbanco emerge como figura paradigmática que, no 

apresentar marginal da realidade, transmite, com uma irreverência desmistificadora, a 

verdade como união coerente entre Pensamento e Vida. Note-se que esta função de 

revelador da verdade traz em si mesmo uma certa tragicidade lírica oposta à aparência 

imponderada de um saltimbanco. A postura de delator irónico e jocoso dos podres 

                                                 
117 Almada Negreiros, Nome de Guerra, In: OC, pp. 357-358. 
118 Id., «Uma Reunião de Artistas no Banquete de Homenagem ao Distinto Pintor João Vaz», in: OC, p. 
677. 
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culturais sem prosápias ou artifícios esconde, paradoxalmente, um sentimento acre mas 

lírico por ver frustrados os projectos que a condição humana se furta de concretizar.  

Na verdade, como assevera Fernando Guimarães: «[Almada] acaba por valorizar 

formas expressivas desviantes que podem mesmo ser as que estão relacionadas, como 

diz, com o “atraso mental, o despropósito dos alienados, o espontâneo das crianças e 

primários, a sabedoria de palhaços” (…) Daí a realização do seu irrealismo mediante o 

insólito, a veia sarcástica, a agudeza e, sobretudo, a plena manifestação de um sentido 

poético que se torna iluminante, porque é compatível com uma capacidade de 

entendimento que há-de levar Almada a dizer que “toda a ideia é uma glosa da luz”»119 

A realidade já não se encontra sujeita à lei natural de uma sequencialidade 

histórica pois a síntese proposta pelo saltimbanco leva-nos a uma complementaridade 

de todos os opostos. O mundo, peça outrora fragmentada e desestruturada, furta-se a 

todo o dilaceramento ou ruptura ontológica e passa a ser colhido em toda a sua 

interpretação simbólico-mítica, como afirma Almada Negreiros, «Atingir o 

conhecimento e a atitude do unânime representa os mais diversos caminhos e as mais 

desiguais obediências, conforme a natureza de cada pessoa humana (…) O unânime não 

se atinge senão pelos caminhos do Espírito. É o encontro da consciência universal com 

a consciência pessoal, as duas consciências íntimas de cada pessoa humana.»120  

Por conseguinte, ousaríamos propor a figura do saltimbanco como o ponto de 

fusão do espírito com a totalidade do ser, à semelhança do ponto de Bauhütte no 

desenho, o saltimbanco é o foco metafísico-orgânico da fusão do divino com o humano 

no domínio da estética. Ouçamos Cavalieri acerca desse ponto iniciático: «Conhecer 

esse ponto de fusão pressupõe uma espécie de sagrada iniciação, capaz de fazer emergir 

um ponto do espírito, espécie de foco de “visão” que abre o olhar da consciência e a 

partir do qual as contradições possam se resolver numa única unidade, centro de si 

mesmo, harmonia dos contrários e dos opostos numa fusão orgânica do divino e do 

humano, do macrocosmos e do macrocosmos.»121  

Acerca da nova dimensão e do papel do Poeta na apreensão directa e intuitiva da 

Ver-dade, afirma Celina Silva: «Assim, surge a outra dimensão da ruptura empreendida, 

a de cantar ou apontar para o advento de um novo mundo, um novo Homem, evocando-

                                                 
119 Fernando Guimarães, «Uma Poética Teatral», in: Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, 
Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 318. 
120  Almada Negreiros, «Prometeu Ensaio Espiritual da Europa», in: OC, p. 849. 
121 Arlette Cavalieri, «Projecções da Vanguarda Teatral Russa no Modernismo Português: O Teatro de 
Almada Negreiros», in: Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio, Op. 
Cit., p. 278. 
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se, (…) a ideia de nascimento enquanto processo maiêutico que permite o acesso a si 

mesmo e, como tal, à dimensão humana na sua plenitude.»122  

Nesta busca da dimensão humana e da sua plenitude, a demanda é a da Unidade 

na diversidade que se torna princípio da criação artística. A figura do saltimbanco, sob a 

égide da União, vive a Poesia enquanto exortação e autolibertação do homem geral de 

modo a atingir o supra-humano. 

Assim, a criação artística é conhecimento directo e intuitivo, é resultado de um 

saber primacial do olhar visionário numa incessante transmutação interior onde se dá a 

união do sagrado e do sapiencial.  

A criação artística é uma actividade sagrada cujo sacerdote é o Poeta-

Saltimbanco onde «o próprio da Arte (…) era a sua natureza mítica, simbólica e 

numérica. Natureza sobreposta ao naturalismo, ao profano, ao racionalismo, a todas as 

formas de repetição que remetem para baixo.»123 Com efeito, o caminho que remete 

para cima é feito da intensa consciência que unificará todos os contrários, gerando todas 

as fusões entre os três mundos: o natural, o humano e o divino. 

Neste sentido, a criação artística resulta de um combate entre o temporal e o 

intemporal, do subjectivo com o objectivo, da loucura com a razão, da integração com a 

desintegração tentando estabelecer, nesta dialéctica dos opostos, uma ponte de harmonia 

e equilíbrio. Este processo multiforme eleva a voz do Poeta num impulso vertical de 

exaltação da Loucura e do devaneio criacional, oiçamos a máxima pessoana: «(…) é a 

loucura que dirige o mundo. Loucos são os heróis, loucos os santos, loucos os génios, 

sem os quaes a humanidade é uma mera espécie animal, cadáveres addiados que 

procriam (…) pobre do entendimento, porém, e da objectividade que nele, no génio 

sobressai a loucura em que se funda (…)»124 

Assim, a ousadia do saltimbanco aliada à sua ingenuidade ou tolice servem para 

conciliar a eternidade e o perecível numa contínua metamorfose do espírito em busca da 

Novidade. A figura do saltimbanco, que aparece no nosso estudo de modo especulativo, 

representa o desafio do movimento cósmico. Sendo a figura paradigmática de um jogo 

lúdico-trágico, que envolve os ritmos vitais da existência transmutando-a em Vida, é 

figura que oscila entre a sombra e a luz.  

                                                 
122 Celina Silva, «Notas sobre a Emergência do Poeta (Ou da “(In)certeza de Encontrar-se”), in: Almada 
Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 293. 
123 Elísio Gala, «Portugal: Pátria, Nação e Paraíso», in: Almada Negreiros, A Descoberta como 
Necessidade, Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 517. 
124 Fernando Pessoa, in: Athena Revista de Arte, Op. Cit., p. 47. 
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Jocoso mas contemplativo, o saltimbanco une à aparente inconsciência do jogo, 

ao delírio da máscara, ao vórtice da fantasia, a consciência da ironia e do devaneio que, 

ao atravessarem a realidade, a fundam. Na verdade, defendemos que a partir da figura 

do saltimbanco, Almada cria um equilíbrio de contra-luz que não é mais que um convite 

ao instante, à abertura do presente como jogo harmónico das complementaridades dos 

opostos. Equilíbrio liberto das amarras do passado mas de olhos postos no futuro que, 

afirmamos com propriedade, é regresso à tradição, oiçamos Teixeira Fernandes: 

«Preconiza-se, para este, uma liberdade total, sem limites, tornando-o “liberto do 

passado, liberto do abstracto, liberto do concreto, liberto do céu e do inferno, liberto dos 

mitos e das realidades, absolutamente liberto de toda a espécie de chassis, e 

esplendidamente harmonioso dentro dos limites incomensuráveis do humano”.»125 

O estado poético supõe mais o estado de ignorância e loucura do que o estado 

racional, de conhecimento logóico, o que não invalida, porém, que este último processo 

não penetre a dimensão poética, posteriormente. 

 O movimento inaugural cabe à ingenuidade e ao crepúsculo apolíneo/dionisíaco 

da Poesia. Por conseguinte, impõe-se, agora, a razão do devaneio poético, enquanto 

criação espasmódica do Universo e do Infinito. Somente a Loucura devaneante poderá 

representar as forças proteiformes da Vida para que a metamorfose do além-humano se 

dê numa tessitura que liga o profano ao sagrado ampliando cosmicamente essa 

transcensão até ao supra humano, atingida pelo santo, pelo herói ou pelo louco.  

Poesia é, então, criação e revelação: criação da Vida a partir da existência e 

revelação da Vida enquanto criação. Restam dois caminhos: a própria vida, direcção 

única, ou imitação da vida em contínuo definhamento, direcção proibida. 

Dá-se, consequentemente, uma estreita afinidade da busca da Verdade com o 

espírito da criança e do louco. Numa tentativa de recontro com a inocência construtora 

de uma ingenuidade perdida, daquela ingenuidade que nada sabe e donde nascem todas 

as coisas deste mundo, apela-se ao retorno da Origem que equivale ao nascimento não 

só do ser humano mas, sobretudo, da própria cronologia e história. A este propósito não 

será despiciente evocar o dito de Schiller: «Elas [as crianças] são o que nós fomos; elas 
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são o que nós devemos tornar a ser. Fomos natureza, como elas, e a nossa cultura deve 

reconduzir-nos, no caminho da razão e da liberdade, à natureza.»126  

No fundo, este caminho iniciático proposto pela visão apolínea da criança ou 

pela cegueira dionisíaca que vê, transmuta-se numa viagem metafísica de um começar. 

Esta experiência da loucura poética implica ver as coisas virginalmente, rejeitando todas 

as categorias cristalizadas e impondo a descoberta de uma nova via, original e até 

primitiva. 

À luz do que foi dito, ao eixo criacional cabe-lhe a árdua e, por isso, nobre tarefa 

de recuperar o dom ingénuo do encontrar já que aquele é um retorno à mentalidade pré-

lógica que ignora os artificialismos da linguagem racional. O sonho, o transe mediúnico, 

o êxtase, o espanto e todo o estado do homem em que a visão é interior e involuntária 

mostra-se como sentimento de admiração com o qual o Homem pode levar até ao fim a 

presença do seu mistério individual. Neste sentido, não vivem em pleno estado de 

empatia e entrega cósmica aqueles que não conseguem espantar-se de existir e só quem 

sabe admirar, enquanto visão fora de si, é capaz de maravilhar-se e encantar-se com o 

existente, com a única coisa que é comum a toda a Humanidade: a Vida.  

 Finalmente, podemos concluir que a poesia do desabitado assume contornos de 

uma metafísica amorosa do procurar. Alicerçada a um des-mascarar ontológico, a uma 

indução mântica que fende a máscara. O saltimbanco, o abandonado é o desabitado por 

excelência, aquele que desabita (des+abitar) ou não tem pousio (já que o mundo se 

oferece como leito vestal) e que surge como síntese unitiva dos contrários desenleando-

se de tudo o que possa tornar opaco a Poesia. Por conseguinte, a Vida revela: «O 

antiquíssimo diálogo entre a liberdade e a criação, entre a razão e a imaginação, quer 

dizer, o texto filosófico, só é possível porque o homem esqueceu a sua inocência 

primeira, onde resistirá aquilo que com propriedade se poderá designar de tradição, e só 

é necessário porque, procurando como ele procura, o homem se perdeu para sempre na 

escuridão.»127 

O saltimbanco é desabitado porque o seu espírito é abraço inaugural ao cosmos, 

é saída da escuridão e reentrada na inocência primeira. É desabitado pois não se 

encontra enraizado num conhecimento descarnado e infecundo. Não pertence apenas a 

um lugar ou espaço, é universal. É desabitado, não porque não tenha alma, mas porque, 
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ao sair de si, contempla todas as almas que não são senão ele. É desabitado pois, 

enquanto a Humanidade não sair toda para fora de si, o fado dos heróis, dos loucos e 

dos santos é ficarem sozinhos cheios de Deus e Mundo. É esta a tragédia do 

conhecimento.  

Tudo nele é vertiginoso, tudo se separa e mistura, atrai e repele. É desabitado 

porque, como afirma Raul Leal: «Em cada cousa e em cada elemento de Ser 

encontramos o Infinito e nada encontramos; tudo são trevas e luz em tudo. E é a vida 

com a morte que numa labyríntica dança macabra animada por Deus e Satan, 

convulsiona a Existência e o Universo, criando este torrentes colossaes de Vertigem 

Pura.»128 É desabitado porque se torna fonte de todas as revoluções, essas que propõem 

a suspensão do tempo e da história para não empatar o que o presente traz consigo, 

porque escolhe toda a Vida e a Vida como um Todo, sem fragmentos ou desculpas, 

especializa-se em Vida e vive vivendo no instante presente. 

Afinal, é desabitado, porque quando chegou «(…) devia ser tarde, / já tinham 

dividido tudo / pelos outros e seus descendentes. / Só havia o céu por cima dos telhados 

/ lá muito no alto / para eu respirar /e sonhar (…). / A terra inteira / era estrangeira / 

mais este pedaço onde nasci. / Não me deixaram nada / nada mais do que sonhar.»129 
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2.2. A figura do pobre tolo em Teixeira de Pascoaes  

 
«Cantai os Fantasmas e os Anjos; cantai os obreiros da nova Redenção -, 

                                                                       os que trabalham, em névoa de alma, O Relâmpago futuro. 

Cantai o que não existe...O resto é cinza.»130 

 

O simbolismo da noite pascoaesiana distende a condição tragicómica do homem 

que, simultaneamente, se encontra fendido de dor, medo e propenso para a luz. O Poeta, 

o ser de olhar bifronte, que contempla um mundo emurchecido e árido, vislumbra, nas 

figuras mitogénicas, uma realidade onírica, absoluta, inclusiva e de um sonho real 

cismático: «Para a Luz poderia ser o título genérico de toda a obra de Teixeira de 

Pascoaes pela forma como esta é direcção e caminho para uma realidade espiritual 

superior, simbolicamente representada pela luz, obra que se consubstancia no constante 

desejo de ascensão espiritual do homem e do Universo, numa visão integradora e de 

completa harmonia cósmica, sonhada e desejada pelo poeta.»131 

Aqui se pauta a estratosfera lírica-metafísica de Pascoaes onde tudo se 

harmoniza pela conciliação dos opostos, onde a escrita do inenarrável não se di-funde e 

dissipa. Esta escrita insinua, no silêncio, um trilho poético-simbólico do Vago, do 

Indefinido, do Remoto e do Inefável.  

Relativamente à dialéctica da coincidentia oppositorum afirma Ângelo Alves: 

«Esta união dos contrários é vivida tragicamente no plano ético- O Mal é condição do 

Bem, em Deus e nas criaturas; no plano gnosiológico- a afirmação negativa e a negação 

afirmativa, o absurdo natural; e no plano teológico- o ateoteísmo. (...) O primeiro 

princípio ontológico deixa de ser o princípio de não contradição, absoluto, universal e 

necessário; e passa a ser o princípio da contrariedade (...)»132 A esta noção não é 

estranha a experiência da absurdidade dos opostos pessoana: «Tornamo-nos esfinges, 

ainda que falsas, até chegarmos ao ponto de já não sabermos quem somos. Porque, de 

resto, nós o que somos é esfinges falsas e não sabemos o que somos realmente. O único 

                                                 
130 Teixeira de Pascoaes, «O Poeta», aforismo XIV, SNVE, Op. Cit., p. 44. 
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132 Ângelo Alves, «O Ateoteísmo de Pascoaes: Retórica, Indecisão, ou Aprofundamento?», in: Revista da 
Faculdade de Letras do Porto, p. 195.   
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modo de estarmos de acordo com a vida é estarmos em desacordo com nós próprios. O 

absurdo é o divino.»133 

Desta forma, na esteira do gesto sacrificial de Édipo, é necessário arrancar os 

olhos para vermos através do véu diáfano das coisas e vislumbrarmos a aparição. Com 

efeito, para ver sem limitações exteriores é preciso cegar, o que conflui com a ideia 

pascoaesiana de que o presente, entre a memória e a imaginação, deve ser, no futuro, 

passado ausente e saudoso.  

A migração interior, através do vulto do Pobre Tolo, surge do seu total 

esvaziamento e torna-se multiplicação de seres. O Pobre Tolo, figura proteica, germinal 

e crepuscular, em tom de confissão quimérica e cândida, torna-nos espectadores de um 

processo de renascimento e ressurgimento cosmogónico. A este respeito sustenta João 

Ferreira: «(...) a essência ritual e iniciática da saudade supõe a descida aos meandros do 

labirinto no limiar do inconsciente (...) esse mergulho é profundamente iniciático e 

gnosiológico. Ali se vê, ali se aprende, as sombras são substituídas pela luz, o 

inconsciente pelo consciente, e na emersão ou anábase, o iniciado traz sua mente 

preparada (...) Esta simbólica caminhada é a forma que temos para designar o 

movimento da catábase, que consiste na descida ou recolhimento (...)»134  

Segundo o nosso Autor, o Pobre Tolo: «É tão abstracto que não é ninguém! / E 

tão sensível, doloroso e vivo, / Que ele é todas as cousas deste mundo / E todos os 

fantasmas que divagam, / No deserto da morte, à luz da Lua!»135  Digamos que esta 

experiência de vacuidade pela negação absoluta de si próprio evoca o paradigma do 

pensamento indiano que assenta na questão da dissolução do eu aparente e que, por 

conseguinte, nos encaminha para a prática das «4 Nobres Verdades». Seguindo a mesma 

linha de pensamento, o drama de Pessoa, intitulado Sakyamuni, remete, igualmente, 

para a negação do “eu” enquanto negação da negação e não a negação da afirmação 

numa constante apologia dos contrários onde tudo é tudo no Nada Absoluto. 

 Trata-se de uma tragicomédia ou no dito pascoaesiano, de «uma elegia satírica», 

baseada na absurdidade da existência. A absurdidade da existência, em íntimo consórcio 

com o pensamento crepuscular, torna-se atributo da experiência estético-visionária de 

Pascoaes. Relembremos o dito de Bernardo Soares, que se encontra em consonância 

com a visão do nosso Autor, a saber: «Sigo às vezes em mim, imparcialmente, essas 

                                                 
133 Fernando Pessoa, 23, Livro do Desassossego, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, p. 60. 
134 João Ferreira, «O Lado Gnosiológico da Catábase Saudosista em Teixeira de Pascoaes», in: Nova 
Renascença, Op. Cit., p. 620. 
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coisas deliciosas e absurdas que eu não posso poder ver, porque são ilógicas à vista- 

pontes sem donde nem para onde, estradas sem princípio nem fim, paisagens invertidas- 

o absurdo, o ilógico, o contraditório, tudo quanto nos desliga e afasta do real e do seu 

séquito disforme de pensamento práticos e sentimentos humanos e desejos de acção útil 

e profícua. (...) Absurdemos a vida, de leste a oeste.»136 

 Acerca da figura do Pobre Tolo e a sua faceta de criança e/ou louco gostaríamos 

de salientar a seguinte apreciação de António Cândido Franco: «A ligação do Doido 

pascoalino com o último dos arcanos do Tarot, que desempenha pictoricamente a 

irracionalidade instintiva da vida, a sua impulsividade mais cega e inconsciente, mas 

também a sua sublimação, não deixa de surpreender quando pensamos que, de igual 

modo, a Morte é um dos arcanos do mesmo baralho, e que as duas cartas mantêm entre 

si uma relação combinatória especial. O Louco é o único arcano que não está numerado, 

apresentando um valor por isso ambíguo, entre zero e vinte e dois, o que o leva a ser 

coeficiente possível de todas as outras figuras»137.  

 Ainda a este respeito aprofunda Paulo Borges «É notável que a figura do Louco 

(...) represente quer a “vacuidade”, o “Nada”, o “Absoluto” ou “Abismo sem fundo” das 

várias tradições sapienciais e religiosas, e assim a liberdade e santidade trans-normativa 

do homem que o assume, quer a impetuosidade instintiva, passional e inconsciente de 

ser em queda no abismo da ignorância (...) Também em Pascoaes, em mais uma 

espontânea convergência com a tradição milenar, o “pobre tolo” personifica 

simultaneamente o Caos superior e inferior, embora menos opostos do que unidos como 

expressões correlatas da Unidade que na ambígua Loucura divina, tão libertadora como 

i-lusória, se firma. Nada que por isso virtualmente é e pode vir a ser Tudo, um pouco 

como na fórmula pessoana, o Louco simboliza tanto o Imanifestado como a potência 

primogénita do seu lúdico advir à manifestação, irrelativo a qualquer princípio de razão 

causal ou final, nessa divina errância que é espontâneo encontro do caminho mais sábio, 

quer no macrocosmos, quer no microcosmos de cada espírito e individuação humana. 

Neste sentido, ele é o sujeito único das metamorfoses simbolizadas nas restantes cartas 

do Tarot, como arquétipos da sua vagamunda odisseia totalizante.»138 

                                                 
136 Fernando Pessoa, «Apoteose do Absurdo», in: Livro do Desassossego, Op. Cit., p. 337/338. 
137 António Cândido Franco, A Literatura de Teixeira de Pascoaes, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2000, p. 80.  
138 Paulo Borges, «Heteronímia e Carnaval em Teixeira de Pascoaes», in: Encontro com Teixeira de 
Pascoaes no cinquentenário da sua morte, Lisboa, Edições Colibri, 2003, p. 46. 
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 A subversão do Tempo em íntima ligação com o crepúsculo da razão inicia-se, 

na ponte de S. Gonçalo: «Prendeu-se ao mundo, estacou a meio de uma ponte. (...) 

Nasceu: é ele mesmo, a dor e a morte; três fantasmas num só tolo orelhudo e lanzudo, 

com uma voz de lágrimas hilariantes...É uma caricatura da tragédia, um pobre triste, 

perdido nas trevas, cheio de medo»139, com a titubeação do Pobre Tolo, meditabundo, a 

fitar as duas liquescentes margens do Tâmega: «A esperança impele-me para o futuro; a 

lembrança não me deixa partir. Não vou nem fico, não me decido. E eis um pobre tolo, 

no meio da ponte de S- Gonçalo, pasmado, a olhar as duas margens do Tâmega, um rio 

de verdes sombras liquefeitas.»140  

 O Pobre Tolo surge, então, como istmo oscilante entre as forças criadoras da 

lembrança e da esperança, do sonho divino e humano, da quimera e da realidade, da 

carne e do esqueleto. Por um lado, furta-se à total delimitação fenoménica e, por outro, 

é salto de ex-cedência de si, suplantando a profana existência através da idealização 

mitológica ou, no dito de Pascoaes, da memória arrefecida da Idade d’oiro: «Somos um 

sonho divino que não se condensou, por completo, dentro dos nossos limites materiais. 

Existe em nós um limbo interior; um vago sentimental e original que nos dá a faculdade 

mitológica de idealizar todas as cousas. Este Limbo é Verbo não encarnado, intacto e 

divino»141 e noutra passagem: «O que descobrimos do mundo é o que resta do seu 

desencanto, ao ser contemplado pelos homens; os escombros dum incêndio.»142  

 Este desencantamento remete, por um lado, para a temática da ferida ontológica 

que tende para uma concepção da criação divina como ambiguidade principial, restando 

ao homem a possibilidade de a cicatrizar, e por outro, para o estado transitório das 

aparências que apontam para um caos originário onde tudo flui e conflui. 

 Com efeito, a tarefa prestidigitadora do sentido oculto e vibrátil do cosmos 

encontra-se na figura do poeta, enquanto pobre tolo, pois apenas este pode auscultar os 

timbres da natureza: «Sim, pobre tolo, tu amas em tua consciência a realidade, porque 

lhe vês a íntima substância espiritual que se eleva exteriormente em formas brutas e 

pesadas. Vês o sonho cristalizar em aparências. Vês a alma expandir-se, cá fora, 

materializada e quase morta. (...) Viveste o momento em que a dor se converte em 

lágrima, a presença em ausência, a alegria lá de cima na tristeza cá de baixo e o remorso 

num penedo.../ Sofres, mas conheces este mundo e o outro. E conheces este 

                                                 
139 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 108. 
140 Id., Ibidem, p. 23. 
141 Id., Ibidem, pp. 19. 
142 Id., Ibidem, pp. 84. 
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precisamente por conheceres aquele. (...) Só a loucura é sabedoria! Só os tolos têm 

juízo.»143
  

 Esta apologia da loucura como cifra iniciática para penetrar a verdadeira 

realidade, esquecida por detrás das máscaras, encontra-se, igualmente, patente no 

seguinte dito de Nietzsche: «Só Doido! Só Poeta! / Só falando à toa, / sob as máscaras 

de doido falando à toa / subindo por mentirosas pontes de palavras, / por arco-íris de 

mentiras/ entre falsos céus / vagueando, rastejando- / só doido /só poeta (...) assim eu 

mesmo caí outrora / da minha loucura da verdade/ dos meus anseios de dia, / cansado do 

dia, doente da luz, /- caí, para o fundo, para noite, para a sombra, / abrasado e sedento/ 

de uma verdade /- recordas-te ainda, recordas-te, coração ardente, / da sede que então 

sentias? / ah, que eu seja banido de toda a verdade! Só doido! Só Poeta!»144
 Ainda 

acerca do poder iniciático da loucura, numa outra óptica de leitura, afirma Crowley: 

«Conhece o Nada! / Todos os caminhos são legítimos até alcançar a inocência. / A 

loucura pura é a chave da iniciação. / O silêncio retalha o arrebatamento. / Não sê 

homem ou mulher, mas ambos em um.»145
 

 O que pretendemos sublinhar com estes excertos panegíricos da loucura é o 

facto de esta se encontrar ligada a um sinal de presença divina-demoníaca (a título de 

exemplo as personagens associadas ao culto de Dionísio, como as Ménades), como 

declara Pascoaes: «(...) Não sei quem sou. Aumento de proporções, e a minha figura 

atinge quiméricos aspectos...Falo como se não fosse eu; olho como se fosse outro. 

Quero ouvir. Quem ouve? Serei eu? És tu. Mas quem és tu? - pobre sombra que me 

persegues desde a hora em que nasci? (...)»146 Aliás, esta experiência de estranhamento 

de si e insolvência identitária poderá ver-se, igualmente, na «Múmia» de Fernando 

Pessoa: «De quem é o olhar /Que espreita por meus olhos? / Quando penso que vejo, / 

Quem continua vendo / Enquanto estou pensando?»147  

 Em última análise, em conformidade com o encaminhamento da obra 

pascoaesiana, o Louco de todos os tolos é a Divindade, enquanto manifestação 

dissimulada e oculta na criação. Porém, convém acrescentar que na cultura clássica a 

Loucura surgia, igualmente, como manifestação de cólera que atormentava os seres 

                                                 
143 Id., Ibidem, pp. 68/69.  
144 Friedrïch Nietzsche, Ditirambos de Diónisos/Dionysos – Dythyramben, Edição Bilingue, Tradução de 
Manuela Sousa Marques, Introdução e notas Delfim Santos, Lisboa, Guimarães Editores, 2000, pp. 21/25. 
145 Aleister Crowley, The Book of Thoth, edição, anotações e introdução por John Symonds and Kenneth 
Grant, Guild Publishing, Londres, p. 244 (adaptação nossa). 
146 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 76. 
147 Fernando Pessoa, «Múmia», in: Ficções do Interlúdio, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000, p. 43.   
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humanos faltosos. Ora, esta concepção surge como contrária à personagem do Pobre 

Tolo já que ele é amado entre os deuses pois é o único que atinge o imo da realidade. 

 Na verdade, somente o Poeta abala o sistema das certezas, filhas da razão causal 

e final. Só ele desvela a incerteza impermanente, filha primogénita da falta de unidade 

criacional. No fim, sendo a vida irónico riso demoníaco, irmã do paradoxo, a turbamulta 

passa por ele sem o reconhecer já que, à semelhança de Ulisses no país dos Lotófagos, 

esquecem a sua germinal pátria: «És um jerico sobre a Terra, e a tua sombra projecta-se 

na Lua; és um pobre tolo, uma pessoa muito séria perante os deuses; mas, perante os 

homens, uma pessoa caricata, um fantoche lanzudo, com duas asas na cabeça. Não te 

importes! Vive para os deuses, para a tua loucura que é também uma deusa, irmã de 

Febo.»148 

 Relativamente à figura do poeta é curioso, ainda, o nosso Autor defini-lo como 

monstro149 pois a nível etimológico “monstrum” significa prodígio, portento, coisa 

extraordinária ou contra a Natureza e o verbo “monstro, are” significa mostrar com o 

dedo, denunciar, declarar, ensinar. Ora, o poeta, como vimos, é a força profético- 

mitológica que anuncia, por detrás das aparências, a aparição da Saudade.  

O Pobre Tolo é espectador de si mesmo e guardião do limiar entre a Vida 

Originária e Primordial e a Existência ilusória e evanescente. Reconhece o esboço 

inicial que se esconde ou foge por detrás das aparências negrimundas das personagens 

da ponte de Amarante: «O pobre tolo como todos os almas, é um espectador da sua 

intimidade. Assiste a uma tragédia de fantasmas que se intitula o Outro Mundo. Vê as 

máscaras dos actores incandescentes de expressão, numa paisagem povoada de outras 

máscaras invisíveis, nas quais se ocultam divindades. Adivinha, para além da imagem 

africana do Zé Preto, a presença do Demónio.»150  

 Ouçamos Teixeira de Pascoaes que aponta para o poder transmutacional das 

sombras que esboçam outros mundos: «O luar nasce para os mágicos, poetas, 

sebastianistas da Névoa, para os visionários do Crepúsculo que se vestem de penumbra, 

em sinal de dó pelo Sol morto. O luar nasce para os viandantes do Tempo, para os 

peregrinos do Remoto; para os fala-sós que se confessam ao Demónio; para os 

                                                 
148 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 25.  
149 Cf., Id., aforismo XLII, B, Op. Cit., p. 19. 
150 Id., PT (prosa), Op. Cit., p. 123. 
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sacerdotes do Silêncio que vieram das profunduras do Egipto, e em louvor da Esfinge 

celebram estranhos ritos.»151 

 Note-se, porém, que esta intimidade não se reduz ao espaço ontológico da 

interioridade individual e narcísica, abrangendo os limiares da intimidade cósmica entre 

o Divino e o Humano, o Sonho e a Realidade, como sustenta Jorge Coutinho: «(...) 

vendo a consciência humana, não tanto como identificada com Deus, mas como “ponto 

de contacto” do homem com Ele, a sugerir aquele agostiniano e boaventuriano ápice da 

mente, onde, por um lado, a alma pressente a proximidade e intimidade de Deus 

longínquo e transcendente e, por outro, como que espreita para o seu transcendente 

espaço de mistério.»152 

  Gostaríamos, somente, de acrescentar que, à semelhança dos Padres do Deserto, 

que dos seus dedos erguidos em oração saltavam chamas, a figura do Pobre Tolo, que 

vive num mundo onde, simultaneamente, vive e existe, brota, por um lado, como fogo 

de artifício onde vagueiam as sombras sedentas da aurora e, por outro, aponta as cinzas 

frias da modorrenta vulgaridade para que se não expulse da alma os resquícios de Deus: 

«A voz teme o silêncio, por que é um ser vivo; mas o silêncio é o leito da harmonia e o 

litoral escuro, onde se espraiam as suas águas multicolores» ou ainda: «(...) não fales, 

para que te ouçam os deuses e os fantasmas (...) Vive; sê uma voz no silêncio, uma 

presença no deserto. E eis tudo.»153 

 Em consonância com a tese da hegemonia do silêncio e da experiência de 

despojamento total, dessa impotência verbal quando se trata de roçar o Inefável, 

atentemos no seguinte ditam dos Padres do Deserto: «Disse um ancião: “O silêncio está 

cheio de vida, mas a morte está oculta nos abundantes discursos”.»154 

Na mais assombrosa aparição, embora também ele seja um decrépito 

Apolo,155três espectros transcendentes rodeiam o Pobre Tolo, a saber: o medo da morte 

e do mistério; o espanto ao vislumbrar as horas vivas e, por fim, a admiração pela divina 

embriaguez. Com seus olhos de gigante inocente, percorre o tropel carnavalesco 

gravitando numa inconstância entre o todo e o nada, o finito e o infinito, o particular e o 

universal, o macrocosmos e o microcosmos: «E vê máscaras indecisas, figuras 

hesitantes, aparições que irrompem do Invisível, mas não conseguem dissipar 

                                                 
151Id., Ibidem, p. 131.  
152 Jorge Coutinho, «O panteísmo pascoaesiano», in: Nova Renascença, Op. Cit., p. 194. 
153 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 28 e 30. 
154 A. A., Ditos e Feitos dos Padres do Deserto, Lisboa, Assírio & Alvim, 2003, p. 45. 
155 Cf., Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 37; PT (elegia satírica), Op. Cit., p. 168.   
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completamente a bruma que as envolve.../ Vê, e fica absorto, alheado, neste pasmo a 

que o Vulgo chama idiotia. / Vê, e nada mais! Vê os personagens, e eis tudo. / Vê-os, 

como vê as árvores, as pedras e as estrelas. / Vê, e nada mais. / Ver é quase ver; mas o 

quase é o bastante para inundar de trevas a paisagem.»156 

O Pobre Tolo cisma entre os pólos contrários no sempiterno jogo cósmico da 

criação. Num premente afã de fuga de si mesmo, o Pobre Tolo atravessa o Infinito, 

anterior a qualquer manifestação. Trata-se de um processo de estranhamento do eu ou 

um ‘outrar-se’ onde se experiencia, simultaneamente, o ser e não ser, como um sim e 

um não coincidindo na fenda da absurdidade da existência que se firma entre o sonho e 

a realidade: «O tolo é e não é; desperta e devaneia; foge não sabe para onde e, afinal, 

está sempre no mesmo sítio;»; «(...) não existo; os tolos não existem. (...) Paira numa 

névoa abstracta e incolor em que ele e as outras pessoas se diluem e que forma as 

dimensões do Indefinido, depois das últimas estrelas» e ainda «Sou um absurdo; e este 

absurdo é a força que me sustenta de pé, entre a realidade inferior e o sonho etéreo. (...) 

Sou um absurdo; creio em mim.»157   

O paradoxo entre a mutabilidade constante do universo e dos seres e a 

imutabilidade existencial agudiza-se: «O Universo encontra-se sempre em Mudança; 

toda a Mudança é o / efeito de um Acto de Amor; todos os actos de Amor contêm / 

Alegria Pura. Morre em cada dia / A morte é o ápice de uma curva da Vida- serpente: 

/contempla todos os opostos como intimamente necessários, / e regozija.»158 

Note-se, ainda, que o Amor em Pascoaes é tido como elemento dinâmico e 

etéreo da realidade. O Amor compassivo torna-se elo integrante e unitivo de todos os 

seres. Pelo contrário, o amor carnal é sempre tido como máscara fria que afasta o toque 

impoluto das almas, como declara o Autor: «Percebemos então a marmórea distância 

que separa dois focos de ansiedade e ternura! É que eles ardem no centro de duas 

máscaras...e são elas que se tocam! O excesso de íntimo ardor parece, às vezes, fundi-

las; o lume irrompe; as suas labaredas se confundem...Mas tudo se passa, num instante 

de ilusão, e o que surge, de verdadeiro e perpétuo, são duas máscaras afastando duas 

almas.»159 

 

                                                 
156 Id., PT (prosa), Op. Cit., p. 131. 
157 Id., PT (prosa), pp. 25, 57 e 78, respectivamente.  
158 Aleister Crowley, The book of Thoth, Op. Cit., p. 248 (adaptação nossa). 
159 Teixeira de Pascoaes, «As máscaras», aforismo III, SNVE, Op. Cit., p. 73. 
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Gostaríamos, somente, de estabelecer uma ligação entre esta concepção etérea 

de amor unitivo com a Conferência das Aves de Fariduddin Attar já que aqui, depois de 

as aves terem percorrido o itinerário iniciático dos cinco vales do Amor e dos dois 

Desertos, se conclui que é necessário, à semelhança de uma gota de água no Oceano, 

perder-se e afogar-se no Oceano dissemelhante da Unidade para nos encontrarmos e 

encontrarmos o Amor universal dentro dos nossos corações.160  

A libertação cônscia e cósmica dar-se-á, somente, à semelhança da resposta 

ardilosa de Ulisses na caverna do cíclope Polifemo, quando o pobre tolo (se) abandonar 

o jogo dos contrários, reconhecendo a transcendência da ausência presente no conceito 

Ninguém, como afirma Paulo Borges: «Furtando-se a todas as determinações da 

identidade para se re-(con)duzir à sua transcendente ausência, o “pobre tolo” 

pascoaesiano converge com o Parvo Vicentino que, interrogado pelo Anjo- “Quem és 

tu?”- responde “Não sou ninguém”, o que lhe vale a salvífica admissão na Barca da 

Glória (...) O tema, que recorda ainda, entre muitas outras incidências mítico- 

sapienciais e literárias, o “Chamo-me ninguém” de Ulisses, o esquecimento do próprio 

nome por Parsifal, ou o célebre “Ninguém” do Romeiro, no Frei Luís de Sousa, de 

Almeida Garret, procede, no horizonte da cultura religiosa ocidental, da tradição 

evangélica e mística “da porta estreita” e do auto-perder-se, por abnegação e 

despojamento em Deus, como sinónimo de salvação: “Porque quem quiser salvar a sua 

vida, perdê-la-á; mas, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-

la-á” (...)»161 

 A tragicidade da existência distende o drama cósmico e divino que, por um 

lado, é garante criacional e, por outro, firma a relevância metafísica e ontológica do 

Sonho sobre a realidade. Assim, o Deus pascoaesiano acolhe-se no crepúsculo do ser, 

no Verbo silencioso do Sonho e não na carne opulenta da realidade. É anunciado como 

aquele remoto e infinito horizonte de mistério onde a Ausência se torna Ilusão 

necessária à vida assumindo-se mais como negatividade primordial do que como 

positividade, como assevera Jorge Coutinho: «Deus é essencial e vital mas escondido e 

inacessível. Ele é um Deus mistério, um Verbo de silêncio, uma realidade inefável. 

Consequentemente, toda a vida Deus e o Poeta andarão numa espécie de jogo de 

                                                 
160 Cf., Mojdeh Bayat, et ALI JAMNIA, Mohammad Ali Jamnia, «A Conferência das Aves», in Contos 
do País dos Sufis, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, pp. 81-85. 
161 Paulo Borges, «Heteronímia e Carnaval em Teixeira de Pascoaes», Op. Cit., p. 61. Acerca desta 
temática ver ainda António Cândido Franco, A Literatura de Teixeira de Pascoaes, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, s.d., p. 79. 
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esconde-esconde, ou do gato e do rato, em que um procura e o outro se esconde. Deus 

jamais se deixará apreender e o Poeta jamais deixará de correr atrás da sua sedução.»162  

Com efeito, por ser Deus, na sua própria essência, absoluto silêncio e mistério 

imperscrutável que se des-vela, o pobre tolo torna-se perfil soturno e pálido, silhueta 

trabalhada a cinzel pela Dor em alternância com as cicatrizes d’alma, como escreve 

Pascoaes: «A dor foi trabalhando o pobre tolo. Cavou-lhe os olhos; dilatou-lhe o 

focinho de filósofo e as orelhas de maestro; transfigurou-o, converteu-o numa espécie 

de astrólogo e jumento- um maluco que lê nos astros e vê os Anjos do Senhor: um 

exótico animal das Escrituras. A dor trabalha, trabalha. É uma artista que não enjeita a 

sua obra. Trabalha, trabalha sempre o pobre tolo. (...) O pobre é uma fantasia da dor 

(...)»163   

Todavia, a tragédia atinge o seu apogeu tornando-se elegia: o Pobre Tolo nada 

pode revelar da sua grandeza, sendo figura hilariante para o Vulgo. Lá em cima é deus 

refulgente, e cinza arrefecida cá em baixo. Neste sentido, concordamos com Paulo 

Borges quando sustenta que a chave explicativa do enigma da existência elegíaca do 

pobre tolo deve procurar-se na tensão paradoxal do Princípio metafísico que permanece 

nas regiões ignotas e inefáveis enquanto Princípio Imanifestado arrogando, como vimos 

anteriormente, uma determinação divino-demoníaco onde, devido à cisão ontológica, 

impera o vulto demoníaco.164 

 O pobre tolo, lembra uma figura em propensão desiderativa de ser, como aufere 

Pascoaes: «Ai, de mim! Sou apenas um desejo de existir!»165 Encontrando-se numa 

margem trémula, que aos olhos dos domesticados mortais, filhos do esquecimento, se 

assemelha a uma velha ponte enraizada na terra estendendo a ilusão de cómoda 

segurança, o Pobre Tolo claudica entre o sonho daquilo que foi e a realidade daquilo 

que é (comparativamente ao que foi). Entre um Satã visível e um Deus que não se vê, 

vive alimentado pela dúvida no meio de uma ponte, que é um ermo desértico povoado 

de fantasmas, sombras e espectros: «O pobre tolo, que é vida e luz, não admite o pobre 

tolo, que não passa de um miserável esqueleto, um espantalho funéreo que o assusta» e 

mais à frente «Duvida de Deus e dele próprio! Duvida, quer dizer, acredita e não 

acredita, porque o tolo é e não é, existe e vive. Tem um corpo que o prende à realidade e 

                                                 
162 Jorge Coutinho, O Pensamento de Teixeira de Pascoaes, Estudo hermenêutico e crítico, Braga, 
Publicações da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 293. 
163 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 140.  
164 Cf., Paulo Borges, «Heteronímia e Carnaval em Teixeira de Pascoaes», Op. Cit., p. 60. 
165 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), p. 80. 
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um fantasma que o leva, de sonho em sonho, de estrela em estrela, para o abandonar em 

pleno caos. Crê e não crê no mesmo instante- duvida. É e não é, existe e vive. (Existir é 

não ser; ser é não existir) Arde num incêndio que o deslumbra; apaga-se numa fumarada 

que o cega. Aparece, mostra o perfil minguante na clareira duma nuvem e logo 

desaparece no seio da mesma nuvem. A sua vida é um duelo e um êxtase.»166 

 Contudo, aquilo que foi, é e será encontra-se adormecido no crepúsculo da 

sombra que volteja em seu redor. É sombra viva da memória da sua infância e dos 

tempos imberbes anteriores à criação: «O pobre triste lê nas pedras a história da sua 

infância; e lê nos astros e nas nuvens, no voo das aves e nas entranhas do seu coração, 

porque ele é uma sombra humana que foi árvore, é áugure nos tempos virgilianos, e 

planeta na sua freguesia.»167  

 Atente-se que esta experiência de regresso à infância originária não se reduz a 

um processo psicológico e individual mas a um processo mitológico cósmico. 

Estabelecendo uma analogia com o pensamento de Nietzsche, podemos afirmar que o 

homem teórico se torna responsável pela decadência da cultura ocidental pois a energia 

vital de uma cultura reside no mito: «as imagens do mito devem ser os espíritos 

tutelares invisíveis e omnipotentes.»168 

 Quando uma cultura se seculariza procurando desligar-se do mito e apoiar-se 

exclusivamente no conhecimento histórico e crítico perde a sua força criadora: «(...) tal 

é o resultado que nos fica do espírito socrático especialmente votado à destruição do 

mito. E, no meio de todos os restos do passado, o homem desprovido de mitos 

permanece eternamente esfomeado, cavando e procurando sempre raízes nem que para 

as encontrar haja de tornar às actividades mais remotas.»169 

 No fundo, esta é a missiva do pensamento pascoaesiano quando declara que 

«Somos uma fogueira mitológica; labaredas de anjos e demónios e um rasto de fumo a 

traduzir-se em figuras humanas indecisas (...) o mundo é um museu de quadros 

mitológicos»170 advindo daí a sua advertência acerca dos limites da actividade racional e 

a sua total abjecção quando esta tenta delimitar e mortificar o Ilimitado. 

 

                                                 
166 Id., Ibidem, pp. 126 e 144. 
167 Id., Ibidem, p. 54.  
168 Friedrïch Nietzsche, Origem da Tragédia, Tradução de Álvaro Ribeiro, Lisboa, Guimarães Editores, 
2004, p. 179. 
169 Id., Ibidem, pp. 179/180. 
170 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), Op. Cit., p. 142. 
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 Trata-se, no fundo, de um itinerário anagógico onde a inocência e a vetusta 

loucura surgem como formas de re-instauração do mundo primordial. Por isso, o tolo é 

alguém que se encontra morto para existência e vivo para a eternidade da infância 

original: «A infância não morre. O anjo que somos, nos primeiros anos, jaz, como 

enterrado, em nossa memória.» ou «A infância vive sempre connosco. A inspiração do 

Poeta é ainda a sua infância sobrevivendo...» e ainda «A infância não morre. É a 

divindade da igreja que nós somos.»171
  

Assim, a loucura poética afigura-se como uma sapiência onírica, um retorno à 

infância e, por conseguinte, uma fuga à razão através de uma oscilação agónica do 

Absoluto: «A loucura é uma força sobrenatural como a inspiração dos Poetas, que é 

loucura subordinada ao ritmo e à medida: Éolo aprisionado na caverna. A loucura é a 

inspiração caótica, tempestuosa, anterior ao Fiat divino; o génio criador dos elementos- 

um génio cego e lampejante, a revolver as sombras infernais.»172 

 Como anteriormente notámos, vastas são as apologias da Loucura e da Inocência 

como formas de penetrar o imo da realidade. Gostaríamos, a título de curiosidade e 

numa outra linha de sugestão, acrescentar o seguinte voto de Crowley: «Eu louvo o 

exuberante Arrebatamento da Inocência, o Êxtase varonil e pantomórfico da Toda- 

Realização; eu louvo a Criança Coroada e Conquistadora cujo nome é Força e Fogo, 

cuja delicadeza e vigor atestam serenidade, cuja energia e resistência cumprem o 

Atingimento da Virgem do Absoluto; quem sendo manifestado, é o tocador da flauta 

sétupla, o Grande Deus Pã, e sendo retirado para a Perfeição que ele teve vontade, é 

silêncio (...) que a Culminância da Sabedoria é a Abertura da Vereda que conduz à 

Coroa e Essência de tudo, à Alma da Criança de Hórus, o Senhor do Aeon. Este é o 

caminho do Puro Louco.»173   

 Ainda sob a temática da subversão racional através da Loucura, afirma 

Sant’Anna Dionísio acerca do nosso Autor: «A Literatura autêntica requer uma dada 

loucura que não se envergonha. O génio de Pascoaes radica nessa impudica 

inocência.»174  

 É a loucura, como ímpeto genesíaco e divino, e a inocência, como sentido 

oculto, que surgem como duas forças mitogénicas e adventícias que, redimindo a 

                                                 
171 Id., «Da Infância e da Alma», Aforismos I, II, V, SNVE, Op. Cit., respectivamente, pp. 130/131.  
172 Id., PT (prosa), Op. Cit., p. 115.  
173 Aleister Crowley, «The silence», in Little essays toward Truth,; «De sapientia et  stultitia», in The 
book of Wisdom or Folly, in The book of Thoth,  Op. Cit., pp. 120/121, (adaptação nossa). 
174 Sant’Anna Dionísio, O Poeta, essa ave metafísica, Op. Cit., p. 83. 
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velhice tosca da razão através da loucura, nos arrebata das formas transitórias da 

existência e nos lança para os elementos primordiais da indeterminação inicial. 

Aliás, a obra do Pobre Tolo segue a mesma linha orientadora da visão estético-

profética e redentora da experiência carnavalesca enquanto manifestação sadia da 

loucura presente n’ O Bailado: «Os doidos libertam-se na sua loucura, esse fantasma 

que os leva, através das nuvens e relâmpagos, às maiores altitudes (...) Ouve-se cantar 

uma estrela: é a voz da Fonte. Os doidos bebem, na fonte originária a luz original; 

embriaguam-se e falam alto, no meio de anjos e demónios que só eles conseguem 

avistar, e só os anjos e os demónios conseguem compreender o que eles dizem.»; «A 

loucura santifica a razão. Reveste-a duma claridade juvenil; aloira-lhe o cabelo grisalho 

e a alisa-lhe a face encarquilhada (...) A razão é velhice; a loucura é infância e 

Primavera (...)»175  

Seguindo este fio de Ariadne, podemos afirmar que o regresso para as nuvens, 

que é loucura mansa, donde o pobre tolo descendeu, dar-se-á, num sentido escatológico 

e soteriológico, no dia de Todos os Tolos. Esse dia assume o seu esplendor na figura do 

pobre tolo, enquanto paradigma existencial e cosmogónico da nossa pré-ausência no 

mundo. O Tolo converter-se-á na imagem do homem natural, apossando características 

de sonhador, aceitando a paixão e o sofrimento, possuidor da sabedoria natural. Tido, 

por fim, por divino e sublime pois não se encontra já submetido ao princípio da 

individuação.  

Tal como na mundividência nietzschiana o coro e o sátiro surgem ligados 

umbilicalmente ao Uno Primordial sendo a objectivação do Homem verdadeiro, 

analogamente, o Pobre Tolo se objectivará, no dia em que nada existirá, como anulação 

da ilusão de si, do outro e do mundo. Todos os tolos, à semelhança do coro dos sátiros, 

tornar-se-ão, antes de mais, uma visão da multidão dionisíaca. Esta visão da multidão 

dionisíaca não será senão a celebração da reversibilidade cósmica da anterioridade de 

tudo aquilo que alguma vez tenha sido.  

 Por fim, ousamos estabelecer uma analogia entre o pobre tolo, enquanto jerico 

alado, e a figura do sátiro. Este surge, igualmente, como paradigma do ser selvático, 

indomável, imaculado, sem conhecimento nem cultura, senão vejamos o que Nietzsche 

sustenta: «o sátiro (...) era a natureza ainda não maculada por forma alguma de 

conhecimento, ainda não lavrada por qualquer forma de cultura (...) o tipo primogénio 

                                                 
175 Teixeira de Pascoaes, «A ponte», aforismos XX, XXIII, XXIV, XL, B, Op. Cit. Salientamos os mais 
significativos face à temática. 
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do homem.»176 Seguidamente, podemos considerar que a figura do pobre tolo poderá 

assemelhar-se, enquanto criança, à personagem de Saint Exupéry, o Principezinho que 

afirma que «o essencial é invisível aos olhos.»177 

 

2.3. A poesia androcósmica entre o desabitado difuso e o crepuscular infuso 

 

Trata-se de trazer à luz a consciência criacional do Poeta através do princípio 

transformador da loucura, do devaneio, da inocência enquanto abertura de toda a 

verdadeira poesia. 

A nossa indagação não circunscreve o devaneio ou a loucura poética dentro dos 

fenómenos da distensão psíquica. Porém, não poderíamos deixar de colher o que de 

proveitoso tem essa análise. O devaneio sendo considerado um fenómeno destituído de 

atenção, não raro de memória, torna-se uma fuga para fora do real nem sempre 

encontrando um mundo irreal consistente. Por outras palavras, a consciência distende-

se, dispersa-se e, por fim, obscurece-se e adormece.  

Ora, estamos perante um paradoxo que pode comprometer a tese que este capítulo 

visa sustentar, isto é, que a loucura mansa de Pascoaes ou o devaneio criacional de 

Negreiros nos oferecem uma visão primordial do Sonho, enquanto força motriz da 

realidade, o que emerge como adverso ao adormecimento letárgico dos sentidos que 

obscurecem a realidade e a consciência por se furtarem à mesma.  

Neste sentido, o devaneio aqui esboçado surge como memória incauta e impoluta da 

Novidade e consciência dilatada de todo um universo, que o é por sonhado. Aqui, o 

devaneio nasce como princípio que alarga a Vida e diminui a existência num contínuo 

devir onde se encontra um futurismo que é passadismo, já que cada sonho é prenúncio 

de uma Novidade que não é mais que um retorno, um retorno à consciência de si, à mais 

profunda consciência de si mesmo, através da Poesia. Perante o advento vivencial da 

poesia cabe-nos optar: ou cegar para poder ver ou morrer com olhos que nunca viram, a 

este respeito oiçamos Almada: «Escolhe: a vida ou a existência. Funcionário da 

existência ou advento da vida.»178 

 

                                                 
176 Friedrïch Nietzsche, Origem da Tragédia, Op. Cit., p. 78.  
177 Antoine de Saint-Exupéry, O Principezinho, Lisboa, Relógio d’Água, 2000, p. 72. 
178 Almada Negreiros, «Didaticon», in: OC, p. 929. 
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Por conseguinte, podemos considerar que o devaneio que abordamos se inscreve na 

poética do devaneio. Aqui, todos os sentidos despertam e se harmonizam criando uma 

tomada de consciência que é um crescimento de consciência (pois defendemos que o 

crescimento também infunde as funduras e não só as alturas do Ser). É essa polifonia 

dos sentidos que o devaneio poético escuta e o Poeta pré-sente, é essa criação jactante, 

que é mais que o próprio Poeta, que o liberta da realidade entorpecida pela razão e o 

lança na fusão de dois devaneios que é o contacto de duas poesias: o devaneio do 

desabitado difuso e o do crepuscular infuso. Deste modo, cabe-nos indicar o carácter 

construtivo e disruptivo do devaneio poético e, para preparar essa tarefa, cabe-nos, 

igualmente, saber se o devaneio é distensão e abandono à realidade circundante. 

Defendemos que o devaneio poético pertence, então, a esse estado crepuscular entre 

a realidade e o Sonho, a esse estado desabitado entre os sentidos e a razão, entre o saber 

e a poesia. Ilustrando um repouso do ser em que, simultaneamente, algo adormece e 

alguma coisa desperta dando-se uma abertura para o cosmos. Neste sentido, o devaneio 

poético é um devaneio cósmico que mana da solidão de toda a alma que se entrega ao 

universo poético, é uma abertura do Tempo ou um escaparate à sua autofagia.  

Assim, ao espírito empreendedor resta-lhe talhar sistemas e agenciar instruções 

espácio-temporais, à alma sobejam-lhe as imagens cósmicas que espelham a profundeza 

de toda a ressonância de uma infância que nos põe a alma num estado de ressonância 

poética. 

 Tendo como pano de fundo o combate unitivo dos contrários não será despiciente 

referirmos a existência de uma dualidade profunda da psique, já enunciada por Jung na 

sua filosofia das profundezas, sob o duplo signo de um animus e de uma anima. Há em 

todo o psiquismo, feminino ou masculino, ora em cisão, ora em solidariedade, um 

animus e uma anima. Não querendo ficar nas periferias do pensamento jungiano 

importa-nos realçar o trato que dele faz Bachelard na sua obra A Poética do Devaneio a 

respeito, precisamente, de uma distinção entre sonho e devaneio, sustentando, por um 

lado, que este último pertence ao domínio da anima pois abrange o acontecimento sem 

história onde se dá o verdadeiro repouso, o repouso do feminino e da infância e, por 

outro, que o primeiro pertence ao animus «o que equivale a dizer que o animus se 

ilumina e reina num crescimento psíquico, ao passo que a anima se aprofunda e reina à 

medida que desce ao subterrâneo do ser.»179 

                                                 
179 Gaston Bachelard, «Devaneios sobre o Devaneio», in: A Poética do Devaneio, São Paulo, Martins 
Fontes, 19881, p. 63. 
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Esta dicotomia entre masculino e feminino, entre noite e dia, luz e sombras dá-se na 

nítida polaridade do intelecto e da imaginação. E esta é a alavanca arquimédica do 

nosso trabalho pois quem se rende ao entusiasmo do pensamento racional pode 

desinteressar-se da intuição. Cabe ao Poeta proceder à síntese estético-metafísica da 

união dos contrários, escutando a sublimação absoluta dos opostos, que reúne, no 

mesmo arcano, as energias do animus e da anima.  

Inquiremos, ainda, Almada sobre essa síntese cósmica dos contrários: essa união do 

irmão Apolo com a irmã Diana, do Astro-Rei com Fêmea Lua, para a qual o Autor nos 

remete, não assentará, possivelmente, numa metáfora da androginia, da primitividade da 

Origem, de uma natureza primeira que unisse o inconsciente e o consciente revelando a 

nascente da vida latente? Será bastante nascer para o dia e para a noite para que o 

desabitado crepuscular infunda todas as realidades, todas as estações do Ser, todas as 

idades do mundo? Ou será necessário morrer para alcançar essa androginidade do 

mundo, essa exaltação dos desdobramentos que se encaminha para um super paroxismo 

do Ser?  

Ouçamos Almada acerca desta união biface: «E aqui temos Apolo e Diana, o Sol e a 

Lua, filhos da Luz e da Escuridão, cada um com o seu sexo, herdando ambos do pai a 

Luz e da mãe a Escuridão. Porque relativamente à Terra o Sol é metade Luz, o dia, e 

metade Escuridão, a noite; e a Lua metade Luz, a noite, e metade escuridão, o dia. É 

uma fraternidade absoluta dos herdeiros da Luz e da Escuridão.»180 Nesta janúsica 

dialéctica está sempre presente a luz e a escuridão, o latente e o patente, o escondido e o 

revelado, o esquecido e o lembrado como síntese agápica da Ver-dade.  

Ora, se por Poesia se entende o acto de não pôr parcialidade na Vida como entender, 

a colheita da Vida de modo fragmentado ou parcial? 

A nossa tese apela precisamente para uma profunda desintegração que não é mais 

que uma busca da plena integração da androginidade perdida, de uma síntese que reúna 

como ser integral os ímpetos do animus e da anima. Nesta tarefa titânica, o Poeta 

emerge como veicular no processo de transfiguração onde o ser humano deixa de ser um 

ente dividido e se entrega, não a uma ilusão da unidade, mas a uma superação da cisão 

pela consciência da polaridade como marca inexaurível de uma extra ordinem 

prospectiva, como afirma Bachelard: «Então, a androginia não está atrás de nós, numa 

remota organização de um ser biológico que comentaria um passado de mitos e lendas; 

                                                 
180 Almada Negreiros, Ver, in: OC, p. 952. 
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ela está diante de nós, aberta a todo o sonhador que sonha realizar tanto o superfeminino 

quanto o supermasculino.»181 

Apresentam-se os esquissos de uma metafísica do inolvidável e do sem tempo onde 

a memória sonha e o devaneio recorda. Dá-se, aqui, uma incessante dialéctica do sujeito 

poético excitado e do mundo excessivo em que as idades poéticas se unem numa 

memória viva, onde a nova idade desperta a antiga, que sempre foi a nova, onde a 

poesia é tanto una quanto mais diversa.  

Encontramo-nos no seio da loucura devaneante que conserva, em estado poético, o 

estado concreto e vivo do Mito e do Sagrado, onde o próprio silêncio se torna 

comunhão das almas até atingir a máxima extensão. É a escuta que nasce da 

fecundidade do distante, do remoto, do longínquo que somente a alma cósmica do Poeta 

cinge em imensidão. 

Deste modo, a infância assemelha-se ao devaneio poético, porta de sym-pathos para 

a Vida, que restitui a beleza das imagens primeiras. É a hora sem nome, a hora eterna 

aberta para o imemorial onde a imaginação, memória e a poesia aparecem como um 

complexo indissolúvel. Esta infância cósmica remete-nos para um onirismo original que 

aparta o ser da mundaneidade e cria um ser para o mundo. Trata-se de uma metamnésia 

que se acerca do Absoluto Vital e do Absoluto Vazio numa dilatação prospectiva da 

antecedência do nosso ser, das fímbrias da antecedência do nosso ser.  

Urge indagar: Que infância é esta que remonta às fontes do nosso ser? Que devaneio 

poético é este que se torna meditação sobre uma Origem? Não será isto um sonho? Não 

será uma ilusão que se furta na força de inventar um passado de uma infância perdida? 

Que devaneio poético nos transporta para a intimidade do mundo numa arqueologia dos 

sentidos, da memória e da imaginação? Reflictamos: não será já este sonhar um 

rememorar onde se dá o acontecimento destemporalizado da Origem? Uma ilusão que 

por não nos fixar nos estádios ontológicos do nada e do ser nos eleva a transpor o limite 

onde conhecemos os nascimentos múltiplos da nossa infância esboçados pelo nosso 

devaneio?  

Crepúsculos e ermos, eis a dialéctica da antecedência do ser da infância votada ao 

rio Letes onde teríamos mergulhado o fio condutor que nos permitiria sair do labirinto 

de uma memória histórica e cronológica. Parafraseando Nietzsche diríamos que a forma 

simbólica mais fidedigna de reter a tessitura anímica do ser humano será o labirinto e, 

                                                 
181 Gaston Bachelard, A Poética do Devaneio, Op. Cit., p. 80. 
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neste sentido, cabe-nos invocar o conceito de labris em Almada que se espelha, na 

verdade, na inexorabilidade do sagrado e do sensível.  

Em Almada o significado de labirinto é o mistério da dupla presença do sagrado, é o 

primeiro movimento, o movimento inicial do Homem, movimento irrepetível do mundo 

que permite um sentido vertical de continuidade. Assim, o sagrado é janúsico, é biface, 

porém, o crucial é quando o Autor nos remete para uma síntese total, senão vejamos: «A 

dupla presença do sagrado não é a de duas metades que se juntam num único inteiro, 

mas a de dois inteiros que formam um terceiro inteiro.»182  

De um percurso labiríntico ou, de certo modo, helicoidal ressurge um Ver maior, um 

Ver entendido na conjunção dos cinco sentidos em volta do qual o Poeta, que comporta 

as várias dimensões da realidade (imaginária, mítico-simbólica, ideal, mântica, entre 

outras), se vê como ser múltiplo que alberga todas as possibilidades tornando-se o local 

primordial da derradeira síntese onde a criação artística-poética se desoculta. 

 Acrescentaríamos que a poesia androcósmica assiste a dois nascimentos, tornando-

se o terceiro, a saber: no primeiro nascimento institui-se em visibilidade o cântico 

uterino do Poeta acerca do Cosmos difundido em si mesmo onde todo o interior se torna 

exterior (trata-se do processo a que intitulámos o desabitado difuso). 

Em seguida, no segundo nascimento erige-se em invisibilidade a escuta do Poeta 

dos murmúrios do Ser onde todo o exterior se torna interior (trata-se do processo a que 

intitulámos crepúsculo infuso). Por fim, o terceiro nascimento é o da Poesia 

androcósmica, que é mais que a síntese dos dois nascimentos do Poeta, nascimento de 

uma revelação superior aos três nascimentos, um de cada vez e todos em simultâneo. A 

poesia não é já o Poeta e o Poeta é todo Poesia. 

Assim sendo, a ideia primacial resume-se na vontade de um novo começo, por isso, 

o último nascimento aponta para o espírito da criança e do louco que através da estética 

da inocência abraçam a Poesia. O primeiro nascimento assenta num desprendimento de 

si, numa difusão da realidade do sujeito poético como se da realidade cósmica se 

tratasse, num movimento helicoidal de desintegração de si, de katabolismo.  

 

 

                                                 
182 Almada Negreiros, Ver, in: OC, p. 985. 
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O segundo nascimento assenta num recolhimento de si, numa infusão da realidade 

cósmica como se da própria se tratasse, num movimento helicoidal de integração do 

mundo em si, de anabolismo.  

Por fim, o terceiro nascimento espelha, num movimento de sístole e diástole, de 

anabolismo e katabolismo, a eterna força vital da síntese não como a união de dois 

elementos opostos, mas como a criação de um terceiro elemento que equilibra as 

energias dos opostos sem as nulificar. 

Seguindo esta linha directriz, o que propomos nesta fase do nosso trabalho é 

sublinhar a oposição como uma igualdade assimétrica. A oposição far-se-á na síntese 

entre dois iguais que ou se enfrentam como contrários e um há-de extinguir o outro, ou 

estabelecem um ponto de elevação onde permanecem opostos permitindo uma síntese 

de dois inteiros que formam um terceiro.  

Neste caso, da cópula entre o desabitado difuso e o crepúsculo infuso, brotará a 

poesia androcósmica como garantia do Uno, do Todo e do indeterminado, sendo a 

oposição a condição mesma da sua possibilidade. Note-se, ainda, que ao sinal da labris 

está ligado o símbolo do Começo, da Origem, da primeira idade do Homem, o que nos 

encaminha para um projecto de retorno ao incognoscível pelo cognoscível, ao indizível 

pelo dizível e ao invisível pelo visível: «O segredo da Claridade, se não a própria 

claridade, encontraram-na antes de Cristo, os gregos: que cada Elemento não se isole ou 

tenha poder sobre os outros, que todos se concertem. Este segredo é o que distingue 

entre si os deuses antropomorfos, fazendo visuais os que andam por todos os elementos 

e auditivos os que se fixam num único.»183 

Deste modo, o segredo da Unidade, da Harmonia dá-se, em Almada Negreiros, em 

três sinais, a saber: as labris, as liras e a flôrdelis. A labris assume a representação dos 

dois sexos, a cista e o falo, essas duas metades do mundo (à semelhança do animus e da 

anima), unindo o sagrado e o sensível, apontam o caminho do meio, ou o meio do 

caminho, por ser o caminho da luminosidade. A lira é a luz apolínea e o que vibra é o 

som da Unidade e Apolo é sinónimo de Graça, a seu tempo, sensível e sagrada, 

significando a ausência de atrito com toda a circunstância e de onde partem todos os 

caminhos. A flôrdelis, aponta precisamente para a dupla presença do sagrado184. 

 

                                                 
183 Almada Negreiros, Ver, in: OC, p. 977. 
184 Cf., Id., Ibidem, p. 949. 
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Cabe ao Poeta, no exercício da sua livre ingenuidade, fazer o programa do seu 

caminho para se reencaminhar no eterno Começar, no eterno re-volare da unificação 

dos opostos, das relações entre o sagrado e o sensível, o feminino e o masculino, entre o 

Si mesmo e o Outro, onde tem início o saber poético dos primeiros Tempos da não 

diferenciada Unidade, como assevera Almada Negreiros: «(…) Estes primeiros dias do 

mundo são o acto inicial, o da primeira memória e sem o qual a memória humana ficará, 

pelo menos, injustamente mais curta que o tempo. A luz que alumiou os primeiros dias 

do mundo deu a volta a toda a redondeza da Terra antes de Fernão Magalhães, logo no 

primeiro dia e já era a mesma luz que hoje nos alumia. Só com uma diferença: é que 

para o primeiro homem a luz foi uma novidade, enquanto que para nós que temos a 

mesma luz, não sentimos a mesma novidade. Que outra novidade, quererá agora o 

homem e que seja melhor do que a própria Luz?!»185 

Será, então, a infância insondável, que nos encaminhará para a noite de todos os 

tempos, ou o dia de todos os Tolos, longe de uma memória encaixilhada e onde se 

realiza a estranha síntese da saudade e do consolo, numa palavra, a admiração. Numa 

dialéctica do repouso e do acto, do devaneio e do pensamento, a infância aloja-se numa 

memória cósmica, não numa memória individual, substituindo diante do mundo a 

percepção pela admiração relembrando o grande Outrora.  

Assim sendo, as estruturas de uma poética do devaneio devem reforçar a união da 

memória com a imaginação (tal como em Almada de modo explícito onde o espírito é a 

seu tempo memória e imaginação e em Pascoaes de modo implícito).  

É vital que nos desenleamos de uma memória historiadora e renasça em nós uma 

memória cósmica onde as horas em que nada acontece retornem. Esta síntese inclui-se 

numa duração diversa da duração da existência, embora símile à duração ritmada da 

Vida, esta síntese submerge num repouso, numa não-duração proporcionada às horas da 

vida que dominam a existência esboçando toda uma pré-ontologia discorde de todos os 

anacronismos.  

A poética androcósmica é uma poética fronteiriça entre o desabitado difuso e o 

crepuscular infuso e a infância é aquele acorde poético dos arquétipos que permanece 

em nós como um princípio de vida profunda sempre relacionada com a possibilidade de 

recomeçar.  

                                                 
185 Id., Ibidem, p. 1020. 
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O poeta escuta essa ressonância dos arquétipos pois a sua alma não é surda, 

abandona-se à divindade dessa ingenuidade, dessa inocência ou candura primeira cheia 

de Deus. Este desprendimento é um abraço ao cosmos original e o Poeta torna-se esse 

ser sem história e na sua memória pura e primordial apenas se dá uma estação total 

porque possuí a essência de todas as estações sem requerer as exactidões da memória 

histórica e sequencial, como sustenta Bachelard: «Sem infância não há verdadeira 

cosmicidade. Sem canto cósmico não há poesia. O poeta redesperta em nós a 

cosmicidade da infância.»186 

É este o sinal oracular da poesia androcósmica onde as dialécticas do positivo e do 

negativo, da ordem e da desordem não bastam para diligenciar essa região fronteiriça do 

desabitado crepuscular onde a consciência múltipla se alimenta do mundo que é 

acolhimento. O próprio poeta é princípio de acolhimento cuja mente e consciência se 

não dividem em logísticas fenomenológicas de cognoscente e cognoscível, onde se 

desagrilhoam todas as prisões, para que sejam possíveis todos os devires e onde todas as 

energias opostas concentram o Ser ao mesmo tempo que o exaltam. 

Os dois mundos, esse da realidade e o outro do sonho, interpenetram-se e criam um 

terceiro mundo equívoco entre o desabitado difuso e o crepuscular infuso, aquele é 

distensão da existência até tocar a Vida, este insta a Vida dentro, ocultando a sua 

profundeza. Os dois mundos habitam a vida dupla, na fronteira sensibilizada entre o real 

e o quimérico, ambos animam todos os sentidos porque são polissensoriais e, 

contrariamente à vida animada apenas pela função do real já fragmentada e 

fragmentadora fora de nós, a poesia androcósmica não se detém em nenhuma fronteira, 

unindo a intimidade do nosso ser à vivência dos seres que nos habitam.  

O ser difuso-infuso amortece essa região intermediária entre o ser o não-ser, onde 

tudo é dentro sem fora, porque tudo é acolhimento. Esta síntese é fruto de 

correspondências que têm a propriedade de despertar, e não mais de entorpecer cuja 

única regra é a de obedecer ao cosmos que tem somente como máxima a transfiguração 

e a metamorfose, lembremos a mensagem latente das cantigas da Inocência e da 

Experiência de William Blake ao sustentar que o cordeiro e o tigre são o mesmo ser. 

Com efeito, a poesia androcósmica necessita do desabitado porque este é autor da 

sua solidão, que carece da distância, do remoto para contemplar sem horas. Carece do 

difuso porque é anteperceptivo já que a imagem cósmica dispensa intermediário, pois é 

                                                 
186 Gaston Bachelard, A poética do Devaneio, Op. Cit., p. 121. 
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imediata, dando-nos o Todo antes das partes (o que quase sempre constitui uma 

objecção para o homem de razão), não conhece a divisão e faz do hesitar a sua regra 

(relembremos a figura do pobre tolo), habita o mundo que lhe é oferecido (lembremos o 

saltimbanco) e sonha. Só pelo signo da queda é que o homem decidiu pensar, por não 

poder mais sonhar é que se tornou num ser pensante.  

A poesia androcósmica relembra ao ser humano que ele é todo respiração e que o 

mundo vem respirar em si. O olhar já não é um mero centro gravitacional de 

perspectiva, mas um projector de energia e luz. O poeta admira e fala e nele fala o 

mundo, o mundo quer ver-se de dentro para fora. 

Une-se o micro ao macrocosmos num processo conjunto de admirações onde se 

perde o sentimento de fugacidade, onde o tempo mergulha na ausência e as horas 

repousam em contínua expansão. Regressa-se ao tempo imemorial, a um tempo imóvel, 

fora do espaço e do tempo e abraça-se uma metafísica de adesão ao mundo numa 

atmosfera sem variações, num crepúsculo remoto com fragrância de eternidade.  

O mundo não é somente reflectido, é uma inversão total onde profundidade e 

superfície, horizontalidade e verticalidade se encontram reconciliadas. O ser humano 

adentra uma nova era, uma nova idade onde a vontade e a imaginação, a memória e o 

sonho não brutalizam mas oferecem ao sujeito poético uma dinâmica que é, a um 

tempo, múltipla e des-integradora e a outro tempo se torna suspensão de si mesma num 

percurso onde mudança e vontade permitem conceber uma nova inserção no Mundo na 

dupla presença do sagrado, da harmonia do eterno retorno e do eterno devir. 

Aqui, o projecto poético é resgate do ser na sua dimensão mais íntima e universal. O 

alcance metafísico-poético é a redescoberta do princípio arcaico, imbricado, a seu 

tempo, na tradição e no futuro. Há, efectivamente, no ser humano uma instância 

anterior, arquetípica inicial ou sideral que o antecede que é a de Homem primeiro ou 

Homem criança, aquilo que Luiza Nóbrega entende por Homem Imediato187, que une a 

Vida ao Sagrado e o Sagrado à criação artística. 

Num sempre renovado presente, sem mediação, o devaneio poético inserido na 

poesia androcósmica torna-se perene dilatação do inédito na sua própria e original 

criação. O devaneio inscrito na poesia androcósmica dos nossos Autores revela os 

próprios fundamentos da Vida como pura gratuidade de um ser ingénuo e ante-

conceptual que suplanta o seu próprio Ver, porque vai e vê mais Longe, nessa cegueira 

                                                 
187 Cf., Luíza Nóbrega, «O Homem Imediato», in: Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, 
Actas do Colóquio, Op. Cit., pp. 587-600. 
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que manifesta o Imanifestado, ou no dito de Bachelard, diríamos que «o devaneio não é 

um vazio do espírito. É, antes, o dom de uma hora que conhece a plenitude da alma.»188 

Tudo no Universo se congrega e se dirige para essa hora apocalíptica de todos os 

tempos sem Tempo, a perfeita aliança do regresso à Infância, um regresso que não 

implica o chegar mas o ir, o ir para o infinito como se não houvesse humano e o ir para 

o finito como se não houvesse divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Gaston Bachelard, A Poética do Devaneio, Op. Cit., p. 60. 


