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Capítulo III 

 

POÉTICA DO RETORNO 

 

3.1. O devir como retorno mitogénico em Almada Negreiros 

 

Procurar-se-á, no instante último da nossa indagação, encontrar a matriz, a ausência 

da matriz ou a matriz pela sua negação, da arquitectura poética subjacente ao retorno 

mitogénico da Novidade que é sinónimo de Origem.  

Defendemos que este retorno não assumirá apenas contornos de uma temporalidade 

apocalíptica mas, sobretudo, de um instante de passagem, um momento de abertura 

oportuno, à maneira do kairos helénico, que permite ao Poeta, enquanto corifeu da 

Humanidade e vate dos Deuses, transmutar a tradição em ingenuidade e metamorfosear 

a realidade, tornando-a mito que, a seu tempo, é imaginação e memória.  

O percurso da errância está traçado e é todo para a frente, até chegar a outrora, até 

alcançar o primeiro que é o último, até vislumbrar o distante porque é o mais próximo, 

até habitar tudo em tudo, ser plena Presença em total descentramento ou, melhor, plena 

Ausência sem centro.  

Outrossim, o Poeta enfrenta os modos contraditórios da realidade que o encaminha 

para a síntese metamórfica dos opostos e para a salvação, pura questão de tempo. A 

tragédia da divisão que cria dois pólos extremos e a impossibilidade da síntese é 

transformada na possibilidade escatológica do ressurgimento de uma outra consciência, 

dilatada e cósmica, que apela a um outro sistema de conhecimento.  

Tudo para o Poeta é simples e puro, ele entende a verdade de cada ser, como no 

início de um nascimento, numa antegrafia atemporal, numa tentativa de reencontro com 

a loucura construtiva de uma ingenuidade primitiva. No fundo, o Poeta ao invocar a 

origem de tudo, com a qual se identifica, faz com que assistamos a uma regressão às 

origens que corresponde ao nascimento, não só de um novo Homem mas da própria 

cronologia e história. Deste modo, a continuidade temporal encontra-se suspensa e a 

memória e a imaginação surgem como estratégias da ingenuidade, que não é senão o 

regresso ao começo, diríamos, ao acto precedente da criação. 

A suspensão do tempo abre-se nessa fresta do instante que é eternidade onde o 

Homem espelha a eterna aliança com o divino ou essoutra unidade perdida. Ora, será 

aqui que Almada Negreiros procura ampliar o estudo do sagrado, através das suas 
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dimensões mítico - simbólicas, como sustenta António Braz Teixeira: «A reflexão de 

Almada sobre o sagrado, o mito e o símbolo desenvolve-se a partir de uma perspectiva 

antropológica, que, no entanto, não recusa, antes expressamente admite e exige a 

existência de Deus e processa-se através de um pensamento segundo o qual a essencial 

unidade ontológica, fundada na comum origem divina do mundo e do homem, torna 

necessariamente complementares e co-implicados conceitos aparentemente opostos, 

como os de uno e múltiplo, sagrado e sensível, matéria e espírito, mito e logos.»189 

No entender de Almada, e construindo uma visão cosmogónica da realidade, «o 

mundo sensível é afinal uma passividade do universo a uma Causa activa e anterior a 

ele e imutável»190. O universo é pura passividade de uma Causa activa e criadora e o 

homem distingue-se dele pois é criador, ou melhor imitador, de uma causa segunda, 

imitação do arquétipo imutável. Neste sentido, o ser humano transpõe e separa-se do 

Todo por almejar a criação de um outro mundo sensível que é apenas simulacro da 

Causa primeira.  

Porém, o próprio mundo sensível tem como pressuposto o não perder de vista a 

Unidade Primordial e o homem, ao criar ou imitar uma segunda causa, perde, por um 

lado, de vista o Todo, que a segunda causa lhe velava como, por outro, a perda do Todo 

cria no homem a cisão primeira, a saber: o sentido da unidade perdida e, 

consequentemente, a consciência tanatológica: «Daqui nasceu um outro mundo 

sensível, já criação do homem, e nasceu segunda causa e outra passividade a uma 

segunda causa, a qual não é afinal senão o lugar e o tempo onde teria sido perfectível a 

passividade primeira à única Causa activa. Parece ter primeiro o homem querido vencer 

a passividade desertando da passividade. Caiu noutra e criada por ele. Perdera de vista o 

Todo. A segunda causa tapou-lhe a primeira. Foi afinal o criador da morte, a única 

morte, a vida que não foi vivida; a unidade perdida.»191 

 Podemos, em seguida, verificar que a meditação tanatológica, na perspectiva do 

nosso Autor, se encontra intimamente ligada à vida que não foi vivida. Será que esta 

afirmação comporta já um grau elevado de consciência lúcida, um certo 

desenraizamento através da auto-consciencialização da finitude?  

 

                                                 
189 António Braz Teixeira, «Sagrado, Mito e Símbolo no Pensamento de Almada Negreiros», in: Almada 
Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 431. 
190 Almada Negreiros, Ver, in: OC, p. 915. 
191 Id., Ibidem, p. 916. 



 91 

Ou trata-se, antes, da percepção interior e metafísica da perda da nossa verdadeira 

natureza sendo esta um espelho da nossa mediocridade, de nos sabermos radicalmente 

mortais? Será uma apologia da finitude ou uma intuição cósmica daquilo que perdemos, 

o nosso ponto de viragem para sermos o que fomos? Será que se revela nesta passagem 

uma renúncia, uma fuga a tudo o que é temporal? Será a finitude um mal ou já sinal de 

uma outra eternidade? O que significa para a existência que a morte, aqui sinónimo de 

vida não vivida, possa exercer algum tipo de poder sobre ela? Será a questão da vida 

não vivida desprovida de sentido?  

Diríamos que a posição almadina aponta, talvez, para um desprendimento de 

tudo o que é temporal e transitório entregando-se, somente, ao que é intemporal e 

imutável. Esta é a proposta de Almada Negreiros: destemporalizar o homem para que 

ele possa realizar dentro de si um pouco da eternidade que tanto almeja e perdeu. No 

dizer almadino, esse sentir da ferida estranha do ir passando, do tempo irreversível, do 

tempo como portador da morte e áugure da ruptura primordial, essa estreita ligação à 

atemporalidade e à intemporalidade levar-nos-á ao sentido último da vida enquanto 

retorno às origens. 

Na verdade, convém sublinhar que a referência tanatológica em Almada assume 

contornos específicos pois a única morte de que nos fala o Autor é aquela de uma vida 

não vivida e não a morte corpórea ou anímica. Por outras palavras, a morte e a 

imortalidade surgem, a nosso ver, como necessárias para o cumprimento de todas as 

possibilidades já que a morte está inscrita no tempo e na cronologia, tal como a 

imortalidade na suspensão ou anulação do tempo. Essa morte de que nos fala Almada 

refere-se à impossibilidade de viver, mas de viver aquilo que nos estava destinado antes 

da ruptura primordial, começada prometeicamente em nós e por nós.  

Na realidade, a morte permite o cumprimento da nossa segunda possibilidade, 

aqueloutra de retorno a uma mentalidade pré-linguística e primitiva, e será através dessa 

consciência eros-tanatológica que se consagrará o sentido de uma vida vivida: «a morte 

(…) auxilia os mais inconscientes a tomarem consciência da gratuidade e da estranheza 

profunda da vida, estranheza e gratuidade que poderão passar despercebidas ao senso-

comum.»192 

 Sugerimos, então, o carácter duplo da finitude: por um lado, indica a fragilidade 

e a decrepitude do ser humano pelo signo da unidade perdida mas, por outro lado, 

                                                 
192 Vladimir Jankélèvitch, La Mort, Paris, Gallimard, p.449 (adaptação nossa).  



 92 

somente através dela o ser humano insufla o seu espírito criativo conseguindo, através 

dos seus actos e feitos, inverter a ampulheta e criar a Obra. Porém, como inquire ainda 

Jankélèvitch: «se o cume da eternidade e da vida for inexprimível segundo a nossa 

condição criatural, o cume da existência cônscia e da vida será a nossa realidade 

quotidiana. Não devemos concluir que uma certa forma de eternidade se encontra já 

presente nessa vida psicossomática que a morte incompreensivelmente suprimirá?»193 

 Ousaríamos, então, afirmar que como término final da vida antes da cisão, mais 

especificamente da vida não vivida, a morte é, em si mesma, questão do sentido da vida 

como Totalidade. Adensa-se, então, a dialéctica tensional do paradoxo existente entre a 

Vida e a vida não vivida (acrescentaríamos, a existência) ou no dizer de Almada, a 

única morte: vivemos a morte enquanto ainda podemos tocar a vida e pensamos a vida 

na sua referência com a morte ou a vida não vivida.  

 Na verdade, o homem vive a experiência antecipada da vida não vivida através 

da suposta irreversibilidade irrevogável e definitiva da cisão primordial. Perguntamos: 

Será que a cisão primordial é irreversível e categoricamente absoluta? Será que o ser 

humano se encontra condenado a viver esse simulacro de vida? Será que essa vida não 

vivida anula por completo o sentido da Vida? Como conciliar a verdade do sentido da 

vida antes da cisão com a verdade definitiva da vida vivida? Será que aquela totalidade 

apontará, não tanto para a plenitude da Unidade, mas para a incompletude da 

diversidade? Ou será que a cisão da unidade perdida aponta não para uma demonstração 

de uma realidade transcendente, mas uma mostração do dom gratuito de uma vida meta-

temporal? 

Com efeito, não poderíamos contornar um tema que se apresenta como um 

desafio quer pela sua presença em forma de ausência, quer pela sua densidade 

existencial e metafísica. Aqui, a questão da morte torna-se procura pelo sentido primeiro 

ou último do ser e da Vida e subleva-nos a uma compreensão do homem como aquele 

cujo núcleo existencial é o de ser radicalmente questionado, interpelado: chamado. 

Ora, em Almada, a unidade perdida assume contornos do mito da cisão do homem e 

do divino, sendo que esta ruptura ontológica e metafísica só encontrará o Todo quando 

o ser humano proceder à metamorfose criativa de retorno às origens e compreender que 

os sinais visíveis do invisível só são possíveis porque partem de uma origem conjunta e 

simultânea onde os contrários se desdobram no Todo e onde o Tempo se torna unidade 

                                                 
193 Id., Ibidem, p. 456 (adaptação nossa). 
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indivisível do Todo, pois é feição do Todo onde «Passado, presente e futuro é sempre o 

mesmo Todo de tempo: o passado é o Todo do tempo, o presente é o Todo do Tempo, o 

futuro é o todo do Tempo.»194  

A noção de Tempo, onde tudo conspira e onde tudo é uno e indivisível, permite-nos 

afirmar que existe uma simpatia universal, à maneira dos estóicos, onde a substância 

total é una e o mundo dilatação para além das suas dimensões, lembremos o caminho da 

admiração, exposto anteriormente, como fórmula de saída de si mesmo, despojamento 

de si e entrega empática plena ao mundo, oiçamos Carlos Silva a este respeito: «Assim 

tocamos uma dimensão mais essencial daquela mistérica latência órfico-pitagórica em 

Almada: não o Número, não a Figura, mas o Tempo e a Alma, o instante e a 

consciência. Operação demiúrgica, de uma auto-realização…»195  

Nesta valência de tempo e alma, o ser humano verticaliza-se até à origem abstrusa 

para chegar à Vida onde a vivência do Mito, enquanto sabedoria poética, se torna 

retorno à hora primordial. Carlos Silva adverte-nos, igualmente, sobre um vazio 

genesíaco, um vazio ou fome de início que somente será preenchido quando se der a 

reconversão às origens. Porém, urge questionar: Será que este vazio pertence ao mundo 

ou ao homem? Ou será que o próprio mundo se encontra inscrito num vazio ilimitado, 

não havendo vazio no mundo? Ou, ainda, será que o ser humano ao preencher esse 

vazio, que não se sabe se é do mundo ou dentro dele, poderá contribuir para uma 

derradeira conflagração cósmica onde tudo volte a nascer, a viver e a morrer? Ou este 

vazio, este incorpóreo, é marca indelével de que outrora o mundo e o ser humano eram 

duas unidades do mesmo, embora diferenciadas?  

As questões assomam o nosso espírito, porém, o que importa não é procurar 

respostas definitivas ou definições mas re-começar a ver, nessa visão pré-lógica da 

realidade em eterno devir, como afiança António Teixeira Fernandes acerca do nosso 

Autor: «[Almada] Assume indefectível a sua consciência de ser numa temporalidade em 

devir, concebendo a época não apenas como “uma questão de tempo mas 

essencialmente um sentido do novo no eterno”.» 196  

Seguindo o nosso fio de Ariadne, podemos considerar que o espírito do ser humano 

no Tempo se apresenta de modo janúsico sendo, a seu tempo, memória e imaginação. O 

                                                 
194 Almada Negreiros, «Reaver a Ingenuidade», in: OC, p. 923. 
195 Carlos H. do C. Silva, «O Pitagorismo de Almada», in: Almada Negreiros, A Descoberta como 
Necessidade, Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 481. 
196 António Teixeira Fernandes, «Identidade Nacional: A Pessoa e o Universal», in: Almada Negreiros, A 
Descoberta como Necessidade, Actas do Colóquio, Op. Cit., p. 446. 
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sagrado, emergindo como núcleo vital do ser humano, vai ser igualmente janúsico ou 

bipresente, no dizer almadino, representando a hegemonia absoluta da visão que 

precede todo o saber e todo o conhecimento. 

Com efeito, quando o número é experienciado através do princípio da ingenuidade 

somos lançados na vereda do Mito ou da sabedoria poética, quando o número se torna 

elemento cognoscível através do entendimento, atravessamos a vereda do Logos ou da 

sabedoria reflectida197. Por outras palavras, também o número é bipresente, sendo a sua 

bipresença colhida pelo Mito e pelo Logos.198 Ora, é a partir daqui que se estabelece 

uma correlação entre a significância do mito e do símbolo pois, como sustenta Almada 

na esteira de Goethe, tudo o que acontece não é senão símbolo e torna-se vital para a 

continuidade da tradição oral de tudo o que aconteceu a intervenção do mito que 

perpetua o verdadeiro para além da sua memória.  

O mito assume contornos de clarividência unindo o que aconteceu ao instante 

presente, vivificando-o, tornando bipresente, na dupla face do sagrado e do sensível, 

oiçamos a advertência de Almada Negreiros acerca do poder visionário do mito «(…)o 

mito é o grande libertador da acção. O “acontecido”antes também nos acontece agora, 

mas “agora” já não é como Prometeu que “tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e 

não ouviam, “agora” já é reconhecível a luz do livre arbítrio da personalidade humana 

no sentido clarividente do mito.»199  

Segundo o nosso Autor, se por um lado, não existe Mito sem Logos, pois surgem 

ambos como a face bipresente do sagrado, por outro lado, a junção do mito e do 

símbolo encaminha-nos para a manifestação da verdade humana interseccionada com o 

sagrado e o sensível que é a outra face do invisível que apenas o visível presentifica.200 

Assim, o ciclo mito-símbolo-sagrado não se resume a uma cartografia específica da 

civilização humana mas a de toda a cultura pois o signo da ingenuidade é incessante e 

perpétuo e é aqui que se repartem os caminhos do Mito e do Logos.  

Irrompe o Mito, na sua íntima ligação janúsica com o sagrado-sensível, como a via 

de acesso à Ver-dade que transporta para o instante presente a intuição primeva de uma 

pertença metafísica de uma outra presença-ausência além e aquém do Tempo. 

Inscrevendo o homem novamente na sua natureza numinosa reporta-se sempre, por um 

                                                 
197 Cf., Almada Negreiros, «Mito-Alegoria-Símbolo», in: OC, p.1038. 
198 Cf., Id., Ibidem, p.1041. 
199 Id., Ibidem, p. 1040. 
200 Id., Ibidem. 
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lado, à radical e originária cisão do homem com o divino e, por outro lado, ao tempo 

primordial como acesso à Origem, à Novidade.  

O Mito torna-se condição essencial de retorno à Origem e o seu curso exibe-se no 

símbolo da nascença do Logos que é a redução ao número perfeito. Deste modo, a 

apologia mítico-simbólica assume a sua força vital na ambiguidade cifrada da realidade, 

tornando-se apreensão cósmica do Todo que liga a memória à imaginação e comporta 

consigo a saudade dos tempos imemoriais.  

Por conseguinte, o Mito possui, por um lado, uma dimensão propedêutica, pois 

reporta através da memória o ser humano ao Início e, por outro, uma dimensão 

restauradora pois ao anular a ferida ontológica da cisão suspende ou anula o tempo 

finito.  

Tudo se passa numa incessante actualização cíclica da Novidade: «Houve tempo em 

que os sentidos do homem eram verazes; veio depois o tempo de “razão, a que incorre 

em erro”; depois ainda “o sonho da razão gerou monstros”; e todo um mundo antigo e 

eterno (sempre o mesmo) de sentidos verazes ficou atrás, petrificado. Depois foram as 

fugas da matéria e as fugas do espírito, o indicado na morte dos sentidos verazes. E já 

não se crê em que a primeira das omnipresenças, a que soma todas as omnipresenças da 

bipena ou “lábris” é a da Matéria - Espírito.»201 

Por conseguinte, o Mito abre as possibilidades de um devir que não é senão retorno 

mitogénico ao Início. As cronologias temporais surgem como meras construções 

mentais que escondem o carácter bifronte da realidade e ocultam a nossa origem divina. 

É via de superação da caducidade da morte, aqueloutra vida não vivida, pelo que se 

torna a mais pura revelação volitiva, que alicerçada à memória e à imaginação, entrega 

o homem à unidade perdida. Acrescentaríamos ao terreno do sagrado e do mito, o 

triunfo da gratuidade do ser ingénuo que, pelo exercício da Graça e da admiração, acede 

de modo directo e primeiro ao dom perdido do Todo. 

Salientamos, ainda, que o ser ingénuo com a sua consciência mítica se encontra 

umbilicalmente ligado a uma primeira apreensão do mundo sem divisões. Não existe a 

separação entre a realidade mítica e a realidade objectiva mas somente uma leitura única 

e cabal da realidade como paisagem do Todo. No sentido de um úbere regresso, o Mito 

aponta para a ingenuidade perdida, à maneira de um arquétipo harmónico e equilibrado 

                                                 
201 Id., «Os dez lugares da Colecção do Número», II, in: OC, p. 1067. 
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do Universo, ele possui um sentido restitutivo ou reintegrante que conduz o homem à 

ordem originária. 

 Na verdade, a consciência mítica, a seu tempo poética e pré-filosófica, circunscreve 

e fixa o instante temporal na unidade primitiva das origens como forma espontânea de 

inserção do homem no mundo. Por outras palavras, o Mito irrompe como afirmação 

total do Todo, como retorno à mentalidade radicada nas origens de uma ontologia não 

diferenciada onde toda a realidade se inscreve numa só ordem. 

Propomos, assim, o abandono do reconhecimento do mito como um pensar 

ficcional, fantástico e gratuito para o encarar na força motriz de um viver e pensar 

poéticos. Defendemos, assim, que o mito não se situa aquém ou além do real mas, pelo 

contrário, o mito irrompe como forma de regresso ao real, à Vida. Ora, a vertente vital 

do Mito engendra uma realidade indissociável onde não preside a oposição entre 

natureza e sobrenatural. O Mito torna-se uma realidade incontestável e irrefutável cujo 

carácter essencial é a união originária da consciência no e com o mundo.  

Trata-se de uma consciência mítica-cosmocêntrica que repete no presente, em 

incessante devir, o sentido da unidade perdida do real longe da apreensão do real que 

distingue o passado do presente, o próximo do longínquo, o sagrado do profano, o 

racional do imaginário. O devir irrompe, assim, como retorno mitogénico das origens 

cuja validade vitalícia, não histórica, se torna uma categoria do real que domina o 

espaço e o tempo numa tentativa sincrética e espontânea de uma suspensão 

transtemporal, o tempo da presença-ausência total.  

Estrutura ontológica onde a realidade se encontra já dada, o devir enquanto retorno 

mitogénico une, na face janúsica da realidade, o invisível e o visível, o mundo natural e 

o sobrenatural numa ontologia pré-reflexiva que repete e reafirma o Mesmo que não é 

senão a Novidade.  

Deste modo, a essência do Mito precede a própria existência tornando-a válida 

através de uma repetição atemporal. A consciência mítica não supõe o tempo 

descontinuado e disperso, antes possibilita uma criação contínua e continuada do 

Mesmo assegurada pela repetição que não é mais que a reintegração do tempo humano 

no Tempo Primordial. Aliás, urge questionar: Que outro tempo haverá além do Tempo 

Primordial?  

O Mito aventa um tempo original, eterno e actual em toda a sua totalidade e a 

Poesia, enquanto representante da consciência mítico-cosmocêntrica, preside ao triunfo 

do princípio ontológico da conservação através da sua experiência além finitude. Por 
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outras palavras, o mito oferece à consciência finita um rasgo do intemporal: a eternidade 

pela repetição. Com efeito, o Mito emerge, por um lado, como princípio de conservação 

de uma experiência de perpétua transmutação do Mesmo que funda o temporal sobre o 

intemporal e, por outro, como princípio de prioridade ontológica que funda e relembra 

uma verdade antecedente.  

Note-se que não é alheia a esta apreensão mítica certas polaridades ou tensões, 

enunciadas já por Almada Negreiros quando nos remete para as ligações bipresentes do 

sagrado e do sensível e em Teixeira de Pascoaes quando evoca a força divino-

demoníaca da poesia. Porém, o Mito ao reflectir directamente essa coincidentia 

oppositorum, que caracteriza o sagrado, é essencialmente fonte matricial da Unidade 

Perdida.  

Assim sendo, a síntese dos opostos simboliza uma actualização simultânea do eterno 

presente e não uma anulação hierárquica de princípios contrários, é uma passagem do 

estado caótico para o ordenado, a seu tempo dissolução e união. Conjuntura nevrálgica 

pré-perceptiva, a realidade ontológica do Mito apresenta-nos, em constante expansão, o 

sagrado no tempo. O tempo não se cinge à hora cronológica mas à hora do sentido do 

real. Por oposição ao tempo contínuo, homogéneo e quantitativo que conhecemos, o 

tempo do Mito assume contornos de uma unicidade cósmica que, a seu tempo, é una, 

diversa e qualitativa. É afirmação plena do múltiplo até ao uno. Neste tempo das 

Origens, tudo é permitido, todas as equivalências possíveis entram neste jogo de 

Saturno, todas as oposições repetem o seu combate apolíneo-dionisíaco repetindo as 

forças do acto cosmogónico orientadas escatologicamente.  

O Mito designa, assim, a apreensão daquela verdade que não se estabelece nos 

domínios de uma cognição racional, mas que se oferece no acto de adesão ao mundo de 

modo espontâneo e originário. Porém, convém sublinhar que os domínios do Mito não 

se identificam com o irracional ou ilógico, mas sobretudo com uma outra ordem de 

encadeamento lógico e razão. Diríamos uma extra ordinem que contém em si mesma 

um sistema do Mundo vivificado por uma intenção simbólico-poética que, por um lado, 

aponta para a intemporalidade e para a eternidade e, por outro, intensifica o nosso 

estado de ser e estar no tempo do “agora” na sua indissociável relação com o passado e 

o futuro.  
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Poderá assemelhar-se o conhecimento mítico aos terrenos de uma filosofia 

especulativa que reenvia o ser humano para os arquétipos escatológicos da Vida 

Primordial onde, na oposição do clima de desintegração da racionalidade que espartilha 

a imaginação e a memória, sublima o sentido de reintegração constitutivo da realidade 

mítica. 

Partindo desse contacto inicial e até iniciático com a realidade, a cosmovidência 

mítica implica e supõe o enlace amoroso do ser com a realidade. Este enlace é, no 

fundo, reflexo de todas as nervuras opostas da realidade e, por essa razão, o mito é, 

simultaneamente, obscuro e claro, prospectivo e retrospectivo. Esta força janúsica da 

consciência mítica re-vela o carácter cósmico duma visão que abarca a totalidade do 

Mundo, jamais orquestrada por uma ordem do irracional ou do arbitrário, e que atesta a 

sua veracidade através da impressão vincular a uma tessitura essencialmente de 

reconhecimento cósmico-ontológico. 

Na esfera desse reconhecimento cósmico-ontológico tornam-se evidentes as causas 

que tornam insuficiente o conhecimento racional e científico. Note-se, todavia, que o 

próprio domínio da racionalidade é pautado, essencialmente, pelo critério de 

universalidade o que nos encaminha para uma não radicalidade da oposição entre a 

consciência mítica e pensamento racional mas, sobretudo, para uma possível 

reconciliação transracional.  

Ora, é neste terreno medianeiro que o nosso Autor apela para a união essencial entre 

Mito e Logos, numa palavra, um é condição necessária, mas não suficiente, para o 

outro, ou seja, somente na união transtemporal do Mito e do Logos, nesse combate 

titânico das forças primordiais, é que o Logos censura o Mito na urdidura desse regresso 

às Origens e que o Mito reprova a sarabanda imperialista de uma razão centrada em si 

mesma. No fundo, o Mito ao passar pelo crivo logóico assume, igualmente, um papel 

delimitativo para o discurso racional visto que aquele emerge como o único horizonte 

onde restam os fundamentos primeiros da realidade e os fins últimos da razão.  

Esta apreensão designa, por um lado, os limites da razão e a abertura de uma visão 

escatológica e, por outro, mostra-nos que é o Mito a alavanca arquimédica para inserir a 

razão na totalidade. Na verdade, este binómio Mito-Logos abre-nos para uma região 

fronteiriça onde todos os antagonismos se reconciliam sem se anularem ou 

suspenderem. Noutro dizer, o pensar mítico não significa o erradicar da razão mas sim a 

distensão e estiramento da mesma.  
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Trata-se, então, não de perder a razão mas de a salvar se tivermos presente que o 

Mito não irrompe como fim da razão mas como o seu início e cabe, igualmente, à razão 

a função catártica e purificadora de ofertar ao ser humano a passagem da natureza para a 

cultura. 

Em suma, a ideia de transtemporalidade e de reversibilidade temporal tornam-se o 

princípio do Mito, que apresenta a razão no seu estado primitivo. Por sua vez, a ideia de 

universalidade e continuidade surgem como o princípio do Logos, que representa o 

Mito no seu estado metafísico. 

 

3.2. A dança do reversível em Teixeira de Pascoaes 

 

 «Estar presente é deixar de ser. 

A nossa grandeza é uma criação da nossa ausência. 

Só vive o que não existe.»202 

 

A possibilidade escatológica da reversibilidade, em Teixeira de Pascoaes, expulsa a 

formalidade linear do pensamento. O seu pensamento aparece, então, não como sonho 

ou representação discursiva, mas dialéctica que destrói a manifestação e objectivação de 

estados delimitativos e transitórios. A vida do homem cônscio é tida e vivida como uma 

ilusão onde se manifesta o sonho como a aparência da aparição. Neste sentido, o próprio 

eixo gravitacional da nossa existência só passa a ter consistência ontológica e metafísica 

quando o encararmos como ilusório.  

Trata-se de um processo mitológico, fora das determinantes lógicas e dos valores 

binários de afirmação e negação, verdade e mentira, que amplifica, por um lado, os 

estreitos balizamentos do sentido que, por sua vez, tentam ilidir e escamotear o carácter 

vivencial, inefável daquilo que acontece e, por outro, excede os poderes enclausurantes 

dos princípios da não-contradição apontando para um hemisfério de ante-fragmentação 

predicativa, de uma experiência ontológica não representativa, mas invocativa de uma 

inteira consciência que colhe a vida na sua totalidade.  

A luta cosmogónica (presente na figura do pobre tolo como paradigma existencial e 

cósmico da humanidade, oscilando entre um mundo onírico de embriaguez dionisíaca 

que se encontra nos antípodas do mundo real entorpecido pela razão final e causal, e 

entre a decrepitude da velhice que deforma as flácidas carnes da razão impugnando a 
                                                 
202 Teixeira de Pascoaes, «A ponte», aforismo LXIII, B, p. 139. 
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infância dos tempos d’oiro) que precede o processo regressivo até à origem daquilo que, 

afinal, não existe, é ainda estrangulamento da jugular da vida que se encontra nas 

infindas possibilidades de uma profunda comunhão do real.      

Daí que a decorrência temporal, presente na obra do nosso Autor, se afaste de uma 

concepção métrica e horizontal e se una a uma concepção vertical, hierarquizada e 

mítica. Esta concepção não encarcera a fluidez da passagem numa contínua e 

progressiva consciencialização de que a única certeza que nos assiste é a da incerteza da 

realidade e das suas qualidades mutáveis, transitórias e, por isso, ilusórias. 

 Ora, um dos modo de pensar o carácter reversível do real seria o de apelar à 

dimensão simbólica e mítica cuja demanda nos encaminhasse para a dimensão do 

mistério que envolve esta problemática e cujas ramificações salvíficas e redentoras 

suporiam um convite à libertação e despojamento do ser.  

Porém, insta questionar: Será que a noção de reversibilidade, enquanto processo 

escatológico compassivo, implicará a personificação de um libertador ou profeta que 

sugira o caminho da metamorfose espiritual, que no caso pascoaesiano seria o pobre 

tolo, entre o in-visível e o visível? Ou será que este processo emerge como, elevação, 

encontrando-se intimamente ligada ao poder metamórfico da realidade? Será que este 

processo de reversibilidade, tendo em conta a existência enquanto uma acção contínua e 

cíclica da transmigração do ciclo de vidas, surge como uma fuga de si mesmo, do outro 

e do mundo? Ou como símbolo da alma, no sentido de reconhecer o carácter ilusório do 

real, passando por um estado de consciência cósmico divinizado e não pessoal? Existirá, 

ainda, a possibilidade de encarar a reversibilidade como interiorização e efectivação 

ôntica do hic et nunc, isto é, como único tempo gracioso que, ignorando o passado e o 

futuro, enaltece o instante presente como momento da hora do encontro? Ou, num outro 

registo de pensamento, aquele surgirá, num sentido de elevação agápica onde se 

pretende um re-ligare cósmico e universal? 

Enfim, a nossa posição aponta para uma compreensão do ritmo cardial do tempo 

(enquanto interior e exterior), não tanto numa metafísica intersticial do instante presente 

enquanto vórtice das três faces da autofagia saturnina (o que foi, o que é e o que será), 

mas mais num sentido de reorientação, transfiguração e metamorfose da realidade que 

se encontra em constante ‘dynamis’ eruptiva.  
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Pensamos ser esta uma das leituras possíveis acerca da reversibilidade pascoaesiana. 

Aqui o homem, através da sua faceta camaleónica e polimórfica, poderá tornar-se 

paladino das diferentes formas de sentir o mesmo, num sentido de des-aprender e 

desempacotar todas as suas emoções e modos de ser para não nos tornarmos num 

armário antropomórfico (aquele pintado simbolicamente pela paranóia-crítica de Dalí).  

Fernando Pessoa não é indiferente ao processo exultante da própria vida, nem aos 

impedimentos analgésicos de teor racional e cultural: «Procuro despir-me do que 

aprendi, / Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, / E raspar a tinta 

com que me pintaram os sentidos, / Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, / 

Desembrulhar-me e ser eu (...)»203 

O que está em causa não é tanto um processo objectivo ou subjectivo do ser, mas 

uma fecunda desvinculação experiencial, ontológica e metafísica anterior a todo o 

pensar e dizer. Uma apologética do estado pueril e balbuciante enquanto estado de 

consciência liberto e genuíno que nos enleva ao tempo primordial, que na visão 

pascoaesiana, é um tempo onde nada é irreversível e onde a lembrança desiderativa de 

uma presença ausente se torna enlace cósmico no templo do espírito (a terceira idade do 

ser): «Porque geraste um mundo espiritual; / E em teu sonho divino, te excedeste; / E 

outra vida, mais pura e virginal, / Ó Criador sublime, concebeste! / Com a matéria 

trágica do Inferno / Edificaste um mundo que é celeste! / Mundo perfeito, vivo e 

sempiterno, / De eternas criaturas povoado, / Sem aflições, nem temporais de inverno, / 

Nem lágrimas, nem sangue derramado.»204 

 Esta concepção de reversibilidade vai entronizar-se na tessitura da experiência 

carnavalesca e, por conseguinte, na da existência como um eterno bailado de máscaras 

e, por oposição, da Vida como etérea dança primaveril em ritmos de aparições. Diz 

ainda que essa dança lúdica «foi a primeira forma de oração- uma oração rezada ainda 

pelo corpo.»205 

 Note-se a hegemonia da dança enquanto arte primeva e primordial onde não 

existe, ainda, a separação entre o corpo e a alma, entre a carne e o esqueleto onde o 

homem em transe mediúnico, liberto de todas as suas contingências binómias, se 

encontra em uníssono com o ritmo vibrátil do cosmos sem recorrer à palavra que 

distingue e asfixia. Acerca da conciliação de opostos na dança frenética do ser, afirma 

                                                 
203 Fernando Pessoa, «O Guardador de Rebanhos», XLVI, in: Ficções do Interlúdio, Op. Cit., p. 227. 
204 Teixeira de Pascoaes, «Aparição», SVJP, introdução de Gil de Carvalho, Lisboa, Assírio & Alvim, 
1996, p. 105. 
205 Id., «A ponte», aforismo LXXXV, B, p. 149. 
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Pascoaes o seguinte: «A dança chama-se vida? O que me seduz é o par vertiginoso 

(Deus e Satã) e os seus movimentos em linhas doidas, agitadas.»206  

Se Deus é a personificação cósmica da loucura (o grande arquitecto da Ilusão e 

do engano) também poderá ser o primeiro dança-triz!: «A dança seduziu o tolo. 

Revelou-lhe o segredo da vida que é um ímpeto musical da Natureza- o cântico da 

Terra! A dança é uma escultura animada e agitada. Tem movimentos que traduzem tudo 

o que há na alma de mais vago e incoercível...Quereis ver a alegria? Observai um coro 

de Ninfas a dançar. Quereis ver a tristeza? Contemplai os fúnebres bailados, em volta de 

um sepulcro. (...) O tolo adorava a dança, a mãe de todas as artes.»207  

 Ora, perguntemos: a que horas dançam as sombras da nossa infância? A que 

horas a Saudade sorri nas remotas brumas deste êxtase de si? A que horas a dança nos 

liberta daquilo que empece as revelações do Além-Outro Mundo? «E as horas que eu 

não vivi, as minhas horas verdadeiras? Passaram por mim: evitei-as! Covarde! Um 

herói da Covardia, como todos os poetas, de pois de Horácio! Este medo ao nosso 

destino! Este medo à nossa pessoa! Estes cabelos eriçados diante da nossa aparição! 

Este medo do sonho à realidade! Eis a fraqueza do homem que rasteja, como um bicho, 

tendo asas para voar como os Anjos.»208 

 Note-se a proeminência daquilo que não existe, enquanto presença material, 

efémera e defectível, face àquilo que existe. Aliás, as horas aparentes passam pela ponte 

onde nos encontramos ensimesmados e em nosso redor deixam resquícios e pegadas.  

As horas verdadeiras são aparição que voltejam na dança religiosa da Primavera.209 

Porém, as horas verdadeiras, a que exprimem a ausência ou a pura presença, encontram-

se repousantes no seio da Eternidade. O poeta vive a medo no entre-meio deste ser e 

não-ser: «O medo de ser é o drama vulgar, quotidiano; mas o medo de não ser é a 

tragédia dos heróis. O poeta vive entre o medo de ser e o de não ser. O medo de ser o 

desvaira e o medo de não ser obriga-o a cantar o seu desvairamento.»210 

 Acerca do medo como propulsionador da evolução dramática no homem, 

Alfredo Margarido afirma o seguinte: «O homem furta-se a uma unidade sintética e o 

medo provoca um desdobramento, o aparecimento de uma máscara que lhe permite 

invadir as zonas pávidas em que o ser é o ser do fenómeno, isto é, se deixa apropriar 

                                                 
206 Id., Ibidem, p. 41. 
207 Id. PT (prosa), p. 90. 
208 Id., «As Horas», aforismo XLI, B, p. 97. 
209 Cf. Id., B., «As Horas», aforismos XLIII, LVII, pp. 98-105; «As Pegadas» I, II, IX, XX, XXIII, LII e 
ainda PT (prosa), p. 90. 
210 Id., aforismo XLII, B, p. 97. 
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pelo medo. (...) o próprio homem é o ente do medo, não apenas o lugar onde o medo se 

estrutura, mas sobretudo a consciência do medo (...).»211 

 Acrescentamos que este medo que petrifica o pobre tolo e o obriga a ficar num 

contínuo marasmo é experiência, simultaneamente, antagónica e similar à de Álvaro de 

Campos (isto porque o ficar do pobre tolo é a sempiterna viagem, pelas noites 

enluaradas, do mundo em nós): «Ah, seja como for, seja para onde for, partir! / Largar 

por aí fora, pelas ondas, pelo perigo, pelo mar, / Ir para Longe, ir para Fora, para a 

Distância abstracta. / Indefinidamente, pelas noites misteriosas e fundas, / Levado, 

como a poeira, plos ventos, plos vendavais! Ir, ir, ir, ir de vez!»212  

Tudo nas horas verdadeiras é eternidade, aparição, loucura embriagada e sedenta 

de luz do pobre tolo a brincar com a sombra da sua infância: «A hora dos seus bailados 

é o sol-pôr, quando referve, no horizonte, a grande cratera doirada, onde mergulham a 

boca sequiosa de todos os mágicos da melancolia. Então é que ele dança, ébrio de luz, 

com as sombras do crepúsculo. E dança com o vento, que é o espectro do seu desejo. E 

dança junto do seu túmulo, que é o berço do seu espectro... (...) Dança, pobre tolo! 

Dança em vida com a morte! Dançarás com a vida, depois de morto! E o pobre tolo 

dança, em volta do seu túmulo, com a sombra da sua infância.»213 

Na dança tudo é eternidade. A dança é extensão frenética da eternidade, do sem 

tempo ou ainda o não tempo. Pelo contrário, o bailado é compassado e ritmado 

despontando como mera manifestação temporal e sensível de uma eternidade supra-

sensível que dorme e repousa na agitação temporal do bailado: «O tempo corre e parece 

imóvel. Toda a grandeza parece imóvel. O Infinito é a própria Imobilidade 

sempiterna...» e ainda «O tempo corre através da Eternidade; ou antes, a Eternidade 

agita-se e é o tempo. O tempo repousa e é a Eternidade...A Eternidade é o tempo 

adormecido.»214 

Numa palavra, a dança é aparição e o bailado aparência, tal como o tempo é 

fugidio e mutável e a eternidade queda e imóvel, sendo esta a essência de que o tempo é 

aparência. A eternidade surge como a sístole e a diástole do tempo, como fonte imóvel e 

dinâmica donde flui e desagua o rio do tempo. A título de curiosidade, podemos 

estabelecer uma relação análoga com o pendor heraclitiano em Ricardo Reis, vejamos: 

                                                 
211 Alfredo Margarido, Teixeira de Pascoaes, A Obra e o Homem, Lisboa, Editora Arcádia, s.d., pp. 209 e 
211. 
212 Fernando Pessoa, «Ode Marítima», in: Ficções do Interlúdio, Op. Cit., p.132. 
213 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), pp. 121/122. 
214 Id., «Sombra e Pedra», aforismos LXX, LXXIII, B, pp. 48/49.  
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«Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. / Sossegadamente fitemos, o seu curso e 

aprendamos/ Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas / (Enlacemos as mãos) 

/ Depois pensemos, crianças adultas que a vida / Passa e não fica, nada deixa e nunca 

regressa, / vai para um mar muito longe, para o pé do Fado, / Mais longe que os deuses 

(...)»215 

Aliás, o nosso Autor chega a conceber a eternidade como uma forma inamovível 

que sustém o movimento do tempo, como se aquela se assemelhasse ao fundo 

impassível e plácido do mar que apenas à superfície encrespa e, por fim, desfalece 

regressando aquilo que sempre foi, nas palavras de Pascoaes: «O mar é a Eternidade, a 

onda é a hora. A onda exalta-se no seu bailado, endoidece-se e suicida-se de encontro às 

penedias. E o seu cadáver de espuma, coberto de flores, bóia sobre as águas em que, por 

fim, se dissolve. A onda regressa à intimidade calmado mar. A funde-se, outra vez, na 

Eternidade.»216 

Contudo, o tempo é presença física de uma ausência meta-física esboçada já 

desde a proveniência daquele a partir deste último: «A Presença torna-se Ausência a fim 

de conquistar a Eternidade.»217 A este respeito sustenta Jorge Coutinho: «No ser que de 

si se ausentou, materializando-se no espaço, a eternidade perdeu-se em contra- tempo, 

carecendo agora de se procurar, através do tempo, até se reencontrar em eternidade. Na 

origem do tempo está, de facto, esse originário contra- tempo, que é a queda original, a 

qual, desde o princípio da “Criação”, instaura no ser o contra- ímpeto da 

negatividade.»218 

Ora, será precisamente a dicotomia existente entre a Vida e a Existência que 

criará o laço ilusório entre a existência do tempo e a eternidade da Vida encaminhando-

nos para o embate final da consciencialização da aparência da aparência ou das ilusões 

da Ilusão divina: «O homem existe e vive. A existência cria o tempo; a vida destrói-os. 

A vida consome o espaço e o tempo que a existência acumula.» e ainda mais relevante 

«O existir cria a ilusão de Tempo, a qual, por sua vez, cria a ilusão de Origem.»219  

 

 

                                                 
215 Fernando Pessoa, Ficções do Interlúdio, Op. Cit., p. 194. 
216 Teixeira de Pascoaes, «Sombra e Pedra», aforismo LXXXIII, B, p. 52. 
217 Id., «O Demónio», aforismo XII, SNVE, p. 110.  
218 Jorge Coutinho, O Pensamento de Teixeira de Pascoaes Estudo Crítico e Hermenêutico, Op. Cit., p. 
243. 
219 Teixeira de Pascoaes, «Da Origem», aforismos VII e XII, SNVE, pp. 80/81, respectivamente. 
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Neste sentido, aprofunda Paulo Borges: «É pois na visão global de uma ilusão 

real e realizadora e de uma realidade ilusória, ambas máscaras, simultaneamente i-

lusórias e ilusórias do Abismo que nas suas metamorfoses se metamorfoseia e re-vela, 

que se vêm inscrever as múltiplas e já habituais referências à “nubulosa [sic]” como “o 

sonho de Deus” que “domina a realidade”, à nebulosa “Ilusão divina” que cerca o 

“Cosmos”, à vida universal, humana e natural, como “sonho ou ilusão de Deus, ao tudo 

ser “falso e verdadeiro”, ilusório e real, e ao sermos, numa “natureza mitológica ou 

fabulosa” idêntica “à dos deuses”, “substância viva e quimérica” que espacialmente 

“varia” e se desdobra em múltiplas formas de alteridade “até Ninguém” ou “um Outro” 

infinito.»220 

Ainda acerca da experiência da ilusão, firma Carlos Silva: «(...) em Pascoaes dá-

se a experiência espectral da própria ilusão- não é um iludido. E esta experiência é a de 

uma realidade outra que se não pode medir pelo compasso da análise, nem reduzir à 

química do desejo, não é a involução ao orango, mas regressão a esse-mais-que-ser, que 

é Nada.»221  

A vida é regressão saudosa que claudica na lembrança desiderativa dessa 

ausência: «Todo o princípio é fim. Profundidade é nova superfície. A vida e a morte 

coincidem» e ainda «Esta questão da Origem mostra o desejo de definir-, desejo, que é 

próprio móbil da alma, pois definir equivale a ver.»222 

É nesta topografia crepuscular, nesse entre-ser de adormecimento e despertar 

saudosos de Deus de si mesmo, de Deus do homem, do homem de Deus e do homem de 

si mesmo, que irrompe o telúrico verbo sem tempo, virginal e impoluto a entre-mostrar 

a convergência entre lembrança e desejo no interregno sem tempo. A realidade olha o 

passado e vislumbra o futuro num toque espectral que se encontra num ideal cósmico 

dramático onde uma ponte cósmica de loucura surge a unir duas margens: a existência e 

a vida, a vida e a morte, a dança e o bailado, o tempo e a eternidade: «O que foi ainda é; 

o que há-de ser já foi. O Passado e o Futuro são duas faces do Tempo, aquela sombra de 

dois corpos (...)»223 

 

                                                 
220 Paulo Borges, «Do mundo como Bailado Carnavalesco. Ilusão e Criação em Teixeira de Pascoaes», in: 
Revista da Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Op. Cit., pp. 138/139. 
221 Carlos H. do Carmo Silva, «Da Regressão Intemporal ou do Bailado Poético-Místico no Saudosismo 
de Teixeira de Pascoaes», in: Nova Renascença, Op. Cit., p. 153. 
222 Teixeira de Pascoaes, «Da Origem», aforismos IX e X, SNVE, p. 81. 
223 Id., «As horas», aforismo XVI, B, p. 86. 
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Note-se, ainda, a advertência de Carlos Silva: «É nesse estar sem ser que 

germinam as dimensões do viver eterno crente da própria redenção das horas que 

passam e porque assim crente e transformando no objecto do seu desejo logo incapaz de 

coincidir o momento daquela mesma sensação, daquele mesmo toque de “não sei quê”, 

só lembrado, chorado, como saudade. (...) Este hiato em Pascoaes é tão grave de 

consequências que vai ser o fosso enganoso de um saber sempre longínquo nunca 

coincidente com a vida.»224  

Dá-se uma inaudível e inefável reintegração de tudo no espírito, tentando 

submergir todas as antinomias vividas no esvaecimento da realidade através do espírito 

musical de todas as coisas. É o eclodir de um processo alquímico que se encontra na 

união da memória com a imaginação, enquanto extensão de Infinito e Eternidade 

cingindo o Nada: «Há horas em que Deus não existe, em que nada existe!» ou ainda 

«Também há-de chegar o dia em que eu próprio nunca existi. E há-de chegar também o 

dia em que o mundo nunca existiu: o mundo, o Sol e as estrelas...»225 

 Por fim, a busca do Todo na acuidade do olhar acústico pressente a simultaneidade 

do invisível no visível anunciando aqueloutra caverna húmida dos sentidos: «Ai do 

poeta! Se ele sondasse uma lágrima dos seus olhos? Uma gota que fosse do seu sangue? 

Que lhe dirias a lágrima das dores deste mundo e do outro mundo? Que lhe diria ela da 

origem de todas as cousas e da natureza fantástica dos deuses? Uma gota do seu sangue, 

ao desvendar-lhe os ígneos seios, carbonizá-lo-ia, de repente, como se as portas do 

Inferno se abrissem diante dele!»226 

  Gostaríamos, igualmente, de salientar a relevância do olhar acústico que surge 

porque a música, enquanto arte dionisíaca, abre esse mundo oculto e indizível. Esta 

escuta do Ser torna-se manifesta na ressonância da misteriosa vibração e aparição da 

verdade, que acontece no berço crepuscular da Poesia ou na música cordial do Poeta em 

sim-pathos universal.227  

 A visão visionária de Pascoaes, estando longe dos propósitos sistemáticos e 

explicativos, apresenta-se como actividade inquietante e agónica de busca (reflectindo a 

sua auto-biografia), com recurso a analogias, metáforas e aforismos encontrando no 

                                                 
224 Carlos H. do Carmo Silva, «Da Regressão Intemporal ou do Bailado Poético-Místico no Saudosismo 
de Teixeira de Pascoaes», in: Nova Renascença, Op. Cit., p. 157. 
225 Teixeira de Pascoaes, «As Horas», aforismo XXX, B, p. 94. 
226 Id., PT (prosa), p. 120. 
227  Ainda acerca da poesia enquanto música que revela o ser ou da música enquanto silêncio poético que 
abraça o Cosmos vide Jorge Coutinho «A ideia de poesia de Pascoaes», in: Encontro com Teixeira de 
Pascoaes no cinquentenário da sua morte, Op. Cit., pp. 29-44. 
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mito e no símbolo o acesso à verdade que é sempre concebida como criação humana, 

logo, surge sob a forma de máscara. Não crê que o espírito português haja perdido para 

sempre a sua pátria mítica, ela há-de despertar um dia. Há-de dançar, que a dança é o 

acto puro das metamorfoses.  

Escuta visionária que canta a luz que só a imaginação poderá ver, que cinge o 

compasso dos elementos na divergência unitiva dos contrários, que, no desacerto 

íntimo, é espelho da arrítmica harmonia, da loucura vivida e não do devaneio cognitivo. 

Escuta excêntrica que celebra o dionisíaco e o sem-tempo, estultícia que é festim trágico 

em louvor à submersão do sem fundo: «O poeta é um mar sem fundo e morre afogado 

nesse mar.»228 Escuta ébria do Inverso, do Diverso e do Desconhecido: «Vinho, poesia, 

embriaguez, loucura, eis aí as palavras santas do Evangelho. O vinho é poesia que se 

bebe e a poesia é um vinho que se ouve. O vinho dentro duma taça, adaptado às suas 

formas cristalinas, é como a inspiração contida numa oitava- o corpo do deus Baco feito 

verbo.»229 

 
3.3. A dialéctica das Polaridades ou a Mântica do Limiar 

 

O percurso da nossa indagação encaminha-nos, neste momento, para o que 

houvera sido já esboçado nos capítulos precedentes e se torna mister agora explicitar, 

numa palavra, aquele outrar da linguagem, que além do discurso, emerge como sinal, 

pista, indício de Ser vivente onde tudo respira e onde a linguagem se torna cifra do 

universal, do indizível ou, em última instância, do inefável.  

Trata-se de aclarar os domínios hermenêuticos da linguagem e apurar a senda 

dos diversos símbolos da linguagem, desde Apolo, passando por Hermes e alcançando, 

por fim, Dionísio. 

Neste sentido, torna-se incontornável explanar a posição de Wolfram Hogrebe 

que nos remete para a destrinça, numa primeira leitura, entre hermenêutica e mântica, 

presente desde a Antiguidade, assente na estrutura não universal da primeira área 

referindo, igualmente, que cada uma dessas regiões de análise interpretativa da 

linguagem surge como prolongamento teorético das distintas características de dois 

deuses, a saber: por um lado, Apolo que, enquanto arauto da predição e do prenúncio 

acerca do passado, do presente e do futuro, brota como o deus da mântica, isto é, aquele 

                                                 
228 Teixeira de Pascoaes, PT (prosa), p. 120. 
229 Id., «As Horas», aforismo LXX, B, p. 110. 
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que interpreta os sinais naturais e vestigiais da linguagem e, por outro lado, Hermes que, 

enquanto deus dos usurpadores, dos encantamentos e sortilégios, se encontra 

relacionado com a hermenêutica.  

Evidente, de facto, a antagonia destes domínios e, como adverte Hogrebe, a 

hermenêutica só poderia mergulhar no domínio da universalidade caso se apoderasse do 

conduto mântico de colher a realidade.230 Seguindo este fio condutor, Hogrebe refere 

que existem múltiplas formas de interpretação de texto, como por exemplo, as formas 

declarativas e performativas de interpretação. Porém, o que importa escalonar para o 

propósito do nosso trabalho não assenta tanto no elencar retalhado das subespécies de 

interpretação mas, sobretudo, na natureza contingente dessas subespécies. 

Efectivamente, o que importa realçar é a dialéctica desta polaridade entre contingência e 

universalidade, fruto hermenêutico do registo mântico da nossa maneira de ver e estar 

no mundo.  

Assim sendo, podemos considerar que a forma primacial de estarmos, sermos e 

de-cifrarmos o mundo é, inicialmente, de natureza emocional isenta de inferências ou 

deduções logóicas. Aliás Hogrebe considera, com efeito, que a primeira iluminação 

semântica do nosso entendimento cénico no mundo é sempre de natureza emocional e 

temperamental.231 Adverte-nos, contudo, o autor que este registo matricial da emoção 

não deverá aluir numa apologia ao irracionalismo mas, à maneira de Leibniz, num 

contínuo semântico que passa do sentido implícito/latente para o explícito/patente.232  

Retomando a linha de pensamento, existem duas formas de interpretação 

mântica. A primeira, designada de técnica ou indutiva, assenta na interpretação dos 

sinais naturais cuja base é a utilização expansiva da prática indutiva. A segunda, 

denominada de mântica natural, consiste na interpretação de temperamentos exaltados e 

agitados (o daimon que impregnava o povo helénico) numa leitura profético-

                                                 
230 Wolfram Hogrebe, Mantics and Hermeneutics, in: Arte, Metafísica e Mitologia, ed. Carlos João 
Correia, Lisboa, CFUL (no prelo), p. 1. Acrescentamos, igualmente, que Hogrebe refere uma fusão 
clandestina entre mântica e hermenêutica, presente no século XX embora delineada desde o despontar do 
século XVIII, referindo alguns testemunhos de pensadores que contribuíram para esse apossamento 
furtivo dos domínios da mântica nas leituras hermenêuticas, intitulada a arte da interpretação mântica, tais 
como: Georg Friedrich Meier, passando por Hans-Georg Gadanhar, que na sua obra Verdade e Método, 
segundo Hogrebe, trata o conceito de hermenêutico enquanto total aniquilamento de Apolo por Hermes, 
até Friedrich Schleiermarcher e do seu método comparativo (todo o texto de Wolfram Hogrebe será 
adaptação nossa). 
231 Cf., Id., Ibidem, p. 5. 
232 Wolfram Hogrebe refere, por um lado, a necessidade de retomar a teoria informal das formas do 
conhecimento, preconizada por Leibniz, e, por outro, recorrermo-nos da periferia mântica de modo a 
colmatar ou furtar as redes oscilantes e frágeis da interpretação inicial do sentido íntimo do ser e da 
realidade. (Cf. Wolfram Hogrebe, Ibidem, p. 5) 
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adivinhatório à maneira do oráculo de Delfos.233 Diríamos, outrossim, que este nível 

mântico de interpretação se encontra intimamente ligado aqueloutra voz interina que 

sobressalta o ânimo do Poeta e o torna, a dois compassos, caduceador da consciência 

humana e núncio da divina.  

Ora, urge perguntar: Como se acede a esse tipo de conhecimento advindo das 

funduras do Ser? Qual a directriz interina que induz o ser humano para a cifra do 

Inefável? Qual o princípio orientador comum a todos os seres humanos que permite 

decifrar o sentido ambíguo e proteiforme, inerente e intrínseco, à própria linguagem, 

especificamente, à poética?  

Ora, o caminho para o qual Hogrebe nos conduz encontra-se enraizado numa 

concepção heurística e não proposicional do conhecimento cuja origem é mântica e que 

aponta, por sua vez, para a criação de um entendimento mútuo pré-linguístico ou no 

limiar do inexprimível. Nestes jugos do Inefável, aquilo que Hogrebe sustenta enquanto 

indispensável à área pré-científica e à esfera informal do entendimento, as pistas, os 

sinais, os indícios, as pegadas surgem como impulsionadores de um entendimento 

informal mútuo apelidado de acomodação (no sentido piagetiano do termo) ou de 

entendimento mútuo/comum cujo princípio assenta no facto de existirem limites de 

expressão na linguagem. Salientando, contudo, que os limites não são os mesmos 

relativamente ao entendimento da linguagem e a sua expressão.  

Com efeito, o nosso entendimento é mais amplo e extensivo que o nosso 

conhecimento. Assim, podemos considerar que nos domínios do Inexprimível, as 

pistas/sinais possuem, por um lado, uma utilidade imprescindível, enquanto rastreio 

funcional de um entendimento comum e, por outro, uma função que suplanta a anterior 

e que consiste na exploração da linguagem no limiar do Inefável.234 

Podemos, então, asseverar que o nosso estar no mundo, a nossa apreensão da 

realidade e as nossas percepções pré-cognitivas são espelho do Universo em nós e que 

cada partícula emerge como potencial interlocutor visto que a maior parcela de 

apreensão da realidade é firmada num conhecimento não proposicional. Aliás, esta 

natureza de conhecimento é cara à apreensão poética de Pascoaes que se insere num 

domínio animístico do Ser onde cada pedra, estrela ou luar é ser vivente e fragmento do 

todo do Universo.  

                                                 
233 A respeito dos riscos da interpretação mântica, Hogrebe evidencia o facilitismo de cair no domínio da 
superstição e de frivolidades epistémicas. (Cf., Wolfram Hogrebe, Ibidem, p. 6)  
234 Cf. Wolfram Hogrebe, Ibidem, p. 7. 
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Acentuando o relevo da teoria animista, afirma Hogrebe que a sua inexistência 

se tornaria sinal de ruptura referencial ou intencional com o objecto cognoscível pois o 

baixo-contínuo da relação fenomenológica com os objectos alimenta-se da fonte não-

proposicional do conhecimento. Neste propósito, o autor refere três níveis de 

conhecimento não proposicional, a saber: primeiramente, as asserções que se encontram 

para o domínio semântico, tal como, seguidamente, as suspeitas ou interpretações para o 

domínio hermenêutico. Por fim, as impressões ou intuições pertencem à região mântica 

da interpretação.235  

Sustentamos, porém, que estas três dimensões de conhecimento não -

proposicional não surgem como níveis estanques, não podendo, por isso, ser entendidos 

de modo hierárquico. Trata-se, sim, de uma dialéctica dinâmica que propulsiona uma 

ressonância natural ou mântica acerca do Cosmos. Este inkling vibrátil surge como 

abertura ao Inefável. 

Na verdade, esta acepção adivinhatória e profética assume contornos vitais na 

concepção estético-metafísica dos nossos Autores visto apontar para os domínios da 

inexpressibilidade da linguagem mas, sobretudo, para a possibilidade de reconhecer 

essas áreas dentro de nós e não como visitantes exteriores dessa impossibilidade. 

Efectivamente, a natureza do ser humano encontra-se talhada para o limiar e para o 

contínuo jogo de adivinhação e leitura do Universo.  

Assim, a linguagem que abarcará o sentido íntimo do Cosmos será aquela que 

não se restringirá à contingência e que não se estreitará em leituras históricas, cujo fio 

condutor se encontra enquadrado num determinado espaço e tempo específicos, mas a 

que rasgará com os convencionalismos históricos, embora partindo deles, e se tornará 

numa interpretação supra-histórica ou transhistórica da realidade, como sustenta 

Aristóteles a este respeito:«(…) não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o 

de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a 

verosimilhança e a necessidade. (…) Com efeito, não diferem o historiador e o poeta, 

por escreverem verso ou prosa (…) diferem, sim, em que diz um as coisas que 

sucederam, e outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais filosófico 

e mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, e esta, o 

particular.»236  

                                                 
235 Cf., Id., Ibidem, p. 9. 
236 Aristóteles, Poética, IX, 1451b 36, Op. Cit., p 115.  
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Noutros termos, podemos considerar que quer a Poesia, quer a História se 

encontram, ambas, inseridas no domínio do verosímil visto o acontecido (disperso no 

tempo / história) e o possível de acontecer (conexão causal / poesia) serem, igualmente, 

do domínio do plausível. Todavia, a região fronteiriça, não limítrofe, da Poesia excede a 

da história pois apenas a conexão causal é necessária.237  

Em seguida, Aristóteles assume precisamente o intento de provar que a Poesia 

brota como uma arte de imitação, senão vejamos: «O poeta é imitador, como o pintor ou 

qualquer outro imaginário, por isso, sua imitação incidirá num destes três objectos: 

coisas quais eram quais são, quais os outros dizem que são ou parecem ser, ou quais 

deveriam ser.»238 Oiçamos, ainda, Platão a este respeito: «Por conseguinte temos, temos 

razão em nos atirarmos a ele desde já [ao poeta], e em o colocar em simetria com o 

pintor. De facto parece-se com ele no que toca a fazer trabalho de pouca monta em 

relação à verdade; e, no facto de conviver com a outra parte da alma, sem ser a melhor, 

nisto também se assemelha a ele (…) que está sempre a forjar fantasias, a uma enorme 

distância da realidade.»239  

Ora, partindo desta concepção mimética da arte, em específico da Poesia, 

podemos estabelecer algumas destrinças essenciais e pertinentes para o aprofundamento 

da temática. Assim, na visão platónica, a imitação, sendo cópia arquetípica das Ideias, é 

já um simulacro e afasta-se da verdade, do mundo eterno e incorruptível. Na visão 

aristotélica a imitação é valorizada em termos de prazer e não apenas de conhecimento 

fugindo, no fundo, às categorias subordinantes do Bem e da Verdade, ou seja, 

apontando para uma possível autonomia das artes miméticas bem como ao prazer 

inerente das suas próprias representação.  

Simultaneamente, e como vimos anteriormente, Aristóteles tenta acentuar o 

carácter universal das artes, neste caso da Poesia, salvando-a de uma mera duplicação 

real do sensível e voltando-a para uma busca das características universais, aparecendo 

quer como fonte de prazer, quer como fonte de conhecimento, como o próprio atesta: 

«Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geram a poesia. O imitar é congénito no 

                                                 
237 A título de curiosidade podemos, conjuntamente com Eudoro de Sousa, aduzir que esta posição 
polémica de Aristóteles poderá emergir contra um conceito de mimese artística que terminaria com a 
expulsão dos poetas da cidade dos filósofos. Assim, a índole filosófica da Poesia e a dramaturgia trágica a 
par com a sua função catártica irrompem como elementos indulgentes acerca do julgamento platónico. 
238 Aristóteles, Poética, XXV, 1460b 8, Op. Cit., p 143.  
239 Platão, A República, X, 605a-c. Usámos a versão portuguesa de Maria Helena da Rocha Pereira, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 472. Convém, porém, salientar a posição pouco clara e 
ambígua de Platão, na República, acerca desta temática. 
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homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é ele o mais imitador e, por 

imitação, aprende as primeiras noções), e os homens se comprazem no imitado.»240 

Efectivamente, esta arcaica diatribe entre Poesia e História donde se conclui, em 

detrimento da contingência da História, a maior universalidade da Poesia encontra-se na 

estratosfera de uma interpretação mântica da realidade.  

Aliás, para tornar mais clara a nossa posição, relembremos a posição de Shelley, 

que se encontra em estreita comunhão com a posição aristotélica de poesia, que sustenta 

o seguinte: «Um poema é a própria imagem da vida, expressa na sua verdade eterna. 

Uma diferença existe entre uma história e um poema, que é esta: uma história é um 

catálogo de factos desligados, que não possuem nenhuma outra conexão que não seja o 

tempo, lugar, circunstâncias, causa e efeito; o poema é a criação das acções de acordo 

com as formas imutáveis da natureza humana (…) Uma é parcial e refere-se apenas a 

um período definido de tempo (…) o outro é universal e contém em si próprio o germe 

de uma relação com não importa que motivos ou acções que tenham lugar nas possíveis 

variedades da natureza humana.»241  

Tal como para Aristóteles, também para Shelley a distinção entre poetas e 

filósofos foi prematura pois ambas as artes dilatam a mente, tornando-se abertura de 

conexões inapreendidas, de ideias e intuições.242 Convém, ainda, frisar que Shelley une 

ao carácter poético as ideias de Bem e Verdade, senão vejamos: «O grande instrumento 

do bem moral é a imaginação; e a poesia contribui para o efeito, porque age sobre a 

causa. A poesia alarga o circula da imaginação, atestando-a de pensamentos (…) que 

possuem o poder de atrair e assimilar à sua natureza todos os outros pensamentos, e que 

formam novos intervalos e interstícios cujo vazio requer sempre mais alimento. A 

poesia fortalece a faculdade que é o órgão da natureza moral do homem (…)»243 

Neste sentido, podemos considerar que a actividade criacional imitativa da 

poesia se dá num dinamismo indutivo semelhante à interpretação mântica pois o Poeta 

parte do particular (história) para o universal (poesia), numa palavra, por obra e artifício 

do poeta, a história torna-se tragédia.244 Na esteira de Aristóteles, que acentua o carácter 

catastrófico da tragédia e das suas peripécias (enquanto mutação dos sucessos no 

                                                 
240 Aristóteles, Poética, IV, 1448b 4, Op. Cit., p. 106. 
241 Percy B. Shelley, Defesa da Poesia, pp. 45-46. Utilizámos a introdução, tradução do inglês e notas de 
J. Monteiro-Grillo, Lisboa, Guimarães Editores, 20014. 
242 Cf., Id., Ibidem, p. 49. 
243 Id., Ibidem, p. 50. 
244 Cf., Aristóteles, Poética, VI, Op. Cit., p. 110.  
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contrário245), também Schiller afirma que apenas por sentimentos trágicos, por natureza 

contraditórios, se assumem os contornos totais do deleite estético, a saber: «A 

experiência ensina, ao contrário, que o afecto desagradável é para nós mais estimulante 

e que, portanto, o prazer sentido com o afecto se encontra numa relação inversa com o 

seu conteúdo. Trata-se de um fenómeno geral na nossa natureza a atracção, em nós 

exercida com irresistível feitiço, pelo que é triste, terrível, mesmo pelo que é arrepiante, 

de tal modo que nos sentimos repelidos e atraídos de novo com igual força por cenas de 

lamento e de horror.»246 

Portanto, segundo Aristóteles, a História dá-nos a tese e a antítese, ou seja, o 

deus e o herói. Porém, a síntese, cuja formulação por excelência surge no herói trágico, 

transcende a história. Aliás, será na e pela tragicidade que o herói se revestirá dessa 

transpessoalidade e se tornará ser trágico na dialéctica das polaridades do Cosmos.  

Relembremos, apenas, que a dialéctica das polaridades assenta na força das 

contradições presentes na realidade e surge como elemento inerente à situação mítica 

que, por obra do Poeta, há-de ser trágica. Por sua vez, é de focar o telos catártico da 

tragédia face à loucura ou embriaguez onde os contrários coincidem em todas as 

perspectivas da realidade cósmica: «(…) a tragédia não é só imitação de uma acção 

completa, como também a de casos que suscitam o terror e a piedade, e estas emoções 

se manifestam principalmente quando se nos deparam acções paradoxais (…)» e mais à 

frente acerca da natureza do poeta «Eis por que o poetar é conforme a seres bem 

dotados ou temperamentos exaltados, a uns porque plasmável é a sua natureza, a outros 

por virtude do êxtase que os arrebata.»247 Em perfeita consonância com a visão 

aristotélica da definição de tragédia, sustenta Schiller o seguinte: «(…) a tragédia seria a 

imitação poética de uma série de peripécias interrelacionadas [de uma acção completa] 

que nos mostra pessoas num estado de sofrimento e tem a intenção de despertar a nossa 

compaixão.»248  

Aprofundemos: será que nesta ambiência trágica, cujo coreuta é o Poeta, se dará 

uma descoincidência entre pensamento e morte? Haverá, na apreensão mântica da 

realidade, por parte do Poeta, uma não simultaneidade entre tempo e morte? Ou existirá, 

contrariamente, uma coincidência entre a vida, a memória e a imaginação? Dar-se-á, 

                                                 
245 Cf., Aristóteles, Poética, XI, 1452ª 22, Op. Cit., p. 118. 
246 Friedrich Schiller, «Sobre a Arte Trágica», in: Textos sobre o Belo, o Sublime e o Trágico, p. 41. 
Utilizámos a tradução, introdução, comentário e glossário de Teresa Rodrigues Cadete, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 2001. 
247 Aristóteles, Poética, IX, 1452a 32, XVII, 1455ª 27, Op. Cit., p. 117 e p. 127, respectivamente. 
248 Friedrich Schiller, «Sobre a Arte Trágica», Op. Cit., p. 53. 
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como Almada Negreiros evoca, a simultaneidade da Poesia e da Novidade enquanto 

Origem (se a houver)? Qual o compasso histórico desse tempo lento, psicossomático 

entre o nascimento e a morte? Será a Poesia marca indelével da transitoriedade e o 

Poeta seu prolongamento? Ou, devido ao seu carácter supra-humano, quase divino, 

torna-se limiar unitivo do inexprimível? Nesta dialéctica das polaridades, será o Poeta 

passagem célere e excruciante da luz que cega ao morrer? E a poesia, medusa da 

passagem do Tempo inscrito na Eternidade? Será que a memória, afiado mausoléu vivo, 

se torna respiração que dilata a voz de Deus? Será o Poeta, simultaneamente, tálamo 

desta existência e áugure da Vida? 

Seguindo o fio de Ariadne, podemos considerar que as meditações dos nossos 

Autores acercam-se, por um lado, do mistério da morte e, por outro, da sacralidade da 

Vida na existência. A morte emergindo como tragédia metaempírica conduz-nos ao 

paradoxo eminente que persiste e inquieta a quem o vive, pensa ou assiste, como 

sustenta Aristóteles, «Os mitos tradicionais não devem ser alterados, e fazer, por 

exemplo, que Clitemnestra não seja assassinada pelo filho, e Eurífila por Alcméon.»249 

Pertencerá a tragédia catastrófica, no dito aristotélico, a uma extra ordinem que 

apela perpetuamente para a imortalidade que a um tempo é indemonstrável e racional e 

a outro necessária e incompreensível, traduzindo-se na problemática do finito/infinito, 

uno/múltiplo, efémero/eterno, real/onírico. 

Ora, a consciencialização da finitude tornar-se-á manifestação da vida cósmica e 

humana através da emoção poética perante o mistério anímico da natureza, um dos 

pedestais da obra pascoaesina. Encontramos, por conseguinte, a polaridade dialéctica 

uno/múltiplo, não forçosamente contraditória, onde Pascoaes e Almada evocam, numa 

visão/audição a seu tempo futurista e trágica, a tal unidade matricial que, não poucas 

vezes, subtrai à sua natureza, infiltrando-se na sua não vida e insuflando a existência de 

um sentido terrífico, perante o absurdo da ausência de uma resposta ou assumpção 

acerca do mistério do mundo. A este propósito prefaciou Guerra Junqueiro o seguinte: 

«E no pélago vertiginoso da mobilidade universal é cada átomo invisível um desejo que 

nasce, um desejo que sente, um desejo que fala (…)»250 

                                                 
249 Aristóteles, Poética, XIV, 1453b 21, Op. Cit., p. 122. Relativamente ao elemento trágico, não será 
despiciente referir as partes constituintes do mesmo enunciadas por Aristóteles na Poética, a saber: 
quanto aos elementos qualitativos do mito complexo surgem a peripécia e o reconhecimento cuja 
finalidade é provocar no auditório piedade e terror, (vide Cap. IX e XI) quanto à situação trágica por 
excelência o elemento essencial assenta na catástrofe íntima da conexão dos actos (vide Cap. XIV).  
250 Guerra Junqueiro, in: Os Pobres, Raul Brandão, Lisboa, Editorial Comunicação, 1985, p. 12. 
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É neste chão polarizado a tender para o Infinito que os nossos Autores espraiam 

o sentido filológico mais puro da Poesia: fabricação ou acção, melhor, o dizer que 

fabrica um poder. Poder desiderativo de mais ser, de além-ser na luz que cega e no 

crepúsculo que vê, o primeiro em Almada Negreiros, enquanto homónima do mistério 

no acto da Criação, o segundo em Teixeira de Pascoaes, enquanto evasão da 

mesmíssima luz que, ao atingir elevados graus de transmutação na criação, se furta a 

ser.  

Poderíamos, então, afirmar que este jogo dialéctico das polaridades se inscreve 

numa metafísica mântica do limiar. Porém, não esquecemos a advertência de Pascoaes 

acerca da linhagem metafísica que herdámos, a saber: a luz e a dor surgem como 

irmanadas na existência. Eis a questão nevrálgica que perpassa toda a meditação acerca 

da suspensão temporal: o que é possível dizer acerca do momento que já não é? Será 

que nos encontramos condenados a um silêncio mudo, porque nada existe para dizer? 

Será um pensar o nada ou um nada do pensar? Será que esta problemática, aliada à 

consciência do ser humano enquanto ser finito e mortal, implica um sem-sentido nessa 

caminhada itinerante que é a existência? Ou, contrariamente, intensifica o desejo do 

mero mortal, alcançar a sombra, sempre longínqua e pálida, da imortalidade através da 

sua obra? Estas são algumas das questões que despertaram o homem para a tarefa de se 

tornar cônscio de si mesmo e da sua prometeica condição. 

Será neste enquadramento polarizante que emergirá o encontro entre o silêncio 

divino e o silêncio mortal, entre o Indizível e o Inefável. Por um lado, o Inefável, 

enquanto inexprimível, exprime a falha humana na expressão cabal do que, em si 

mesmo, é para calar antes de dizer. Do Inefável germina o balbuciar dos homens. 

Porém, do Indizível, na sua modorrenta letargia, fá-los inquietar.  

Todavia, urge questionar: se, por um lado, o princípio da realidade em Pascoaes é 

fruto de um ensimesmamento divino que se furta a ser e, por outro, em Negreiros, é 

indício de uma marca prometeica no homem condenado à poesia, então será que 

poderíamos considerar que o homem nasce para o mundo pela dor e o mundo brota da 

dor do seu próprio nascimento? Diríamos, assim sendo, que a pantomina humana é 

convertida em tragédia pelo próprio absurdo de querer pensar o sentido da existência e 

como, sustenta Pascoaes n´O Bailado, é proveniente de um riso jocoso que, por sua vez, 

é resultado dramático do mal ou da dor mundana e divina. 
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Acerca da essência do riso, não será despiciente recordar o dito de Baudelaire: «(…) 

o riso está intimamente ligado ao acidente de uma antiga queda, de uma degradação 

física e moral. O riso e a dor exprimem-se pelos órgãos em que residem o mando e a 

ciência do bem e do mal: os olhos e a boca. (…) O riso e as lágrimas não se mostram no 

paraíso das delícias»251. Esta concepção genealógica do riso assenta nos seguintes 

pressupostos baudelaireanos, a saber: primeiro, que o riso é satânico, logo, 

profundamente humano. Seguidamente, que o riso representa no homem a consequência 

da ideia da sua suposta superioridade e, por fim, como o riso é profundamente humano, 

é essencialmente contraditório, ou seja, é a seu tempo indício de uma grandeza infinita, 

em relação aos animais, e de uma miséria infinita face ao Ser absoluto. Assim sendo, 

segundo Baudelaire, será da colisão perene destes dois infinitos que se solta o riso. 

Convém, porém, salientar que a posição de Teixeira de Pascoaes não arca todos os 

contornos arquetípicos de Baudelaire pois, embora aquele assente que o riso é marca 

indelével da queda primordial, a comunhão sympathicósmica que Pascoaes propõe entre 

todos os seres não permite a suposta superioridade do ser humano face às restantes 

espécies. 

Sustentam os nossos Autores, agentes propulsionadores desta polaridade, que 

existe uma vida maior que, apesar da sua irrealidade, é o sopro vivificante da nossa 

existência, marca indelével do que outrora fomos e sombra, pálida e longínqua, do que 

agora somos. A Vida, sinonímia do Sonho criacional em Pascoaes, é movimento 

catártico do que nos lembramos ser. É na ausência tragicómica deste mundo gélido e 

cristalizado que emerge a criação poética, enquanto suspensão temporal do que não é e 

efectivação eterna do que sempre foi, é e será, em chamamento do Sonho Primordial. É 

neste sentido que a meditação brandoniana se torna emergente, senão vejamos: «A 

minha imaginação é ridícula, mas ampara-me (…) É com este sonho grotesco que levo a 

vida, é sonhando que tenho suportado a desgraça (…) Escusam de se rir, estou no meio 

juízo perfeito. Palavra que não bebo senão água. Tenho esta faculdade de sonhar 

acordado, de sonhar sempre que quero. Acho que todos a têm, mas eu cultivo-a. Sou rei. 

E Rei absoluto.»252  

 

 

                                                 
251 Charles Baudelaire, Da Essência do Riso, Almada, Ímanedições, 2001, p. 10. 
252 Raul Brandão, A Farsa, Lisboa, Editorial Comunicação, 1985, p. 164. 
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Atentemos ao apelo metafísico do Sonho que, ao pertencer à estratosfera do 

Poeta, do Herói ou do Santo (seres que irradiam um ânimo cósmico), não se liberta 

numa qualquer loucura de tom ascético ou num solilóquio patológico mas numa 

consciência cósmica do hic et nunc a seu tempo, dilacerada e furiosa, demoníaca e 

santa, carnal e espiritual. Relembremos Shelley a este respeito: «(…) o cargo e carácter 

do poeta participam da natureza divina, no que respeita à providência não menos no que 

respeita à criação.»253 

Retomando o fio de Ariadne, poderíamos aventar a seguinte polaridade: se o 

cume da eternidade e da vida for inexprimível pela nossa condição faústica, não 

devemos concluir que uma certa forma de eternidade se encontra já presente nessa vida 

psicossomática que a morte ceifará? E se essa categoria vida/morte funcionasse como 

estrutura estruturante de uma dinâmica dual da existência? Ou ainda se, na linha 

antitética dos nossos Autores, se desse a permuta entre a morte efectiva e aqueloutra 

morte intersticial da própria vida, esse ter existido sem ter vivido? 

Portanto, não se trata, somente, de um reconhecimento das virtudes poéticas face 

à interpretação histórica mas, igualmente, de uma defesa da criação poética 

relativamente à acusação de imoralidade e corrupção. Neste sentido, e a par de um 

conceito sociológico acerca da Poesia, remete-nos Shelley para a Poesia enquanto 

estímulo para se obter excelência.254 Mais se aduz que Shelley sublinha o poder 

metafórico da linguagem poética que torna o Poeta participante directo do eterno, do 

infinito e da universalidade do Uno. As suas palavras espelham vitalmente a analogia 

permanente dos objectos que nos rodeiam, sendo eco harmonioso e ritmado da melodia 

das esferas.255 

Ao arrepio de uma cadeia lógica de raciocínios intui-se uma consciência 

universal e cósmica questionada a partir da inevitabilidade irrevogável do tempo. As 

forças cósmicas do Universo cingem a poética inerente à radicalidade ôntica do ser 

humano na dinâmica polarizada de uma metafísica das profunduras e do absurdo. A 

                                                 
253 Percy B. Shelley, Defesa da Poesia, Op. Cit., pp. 57/58.  
254 Sublinha-se que este escrito panegírico da criação poética é um responso ao ensaio, de pendor 
racionalista, The four ages of poetry de Thomas Love Peacok (1785-1866), que, embora sendo filho da 
segunda geração romântica inglesa nunca aderiu aos seus ditames estéticos, contrariando até, 
jocosamente, os mesmos. A título de curiosidade podemos acrescentar que Peacok distingue quatro idades 
na poesia antiga que se repetem na poesia moderna, sendo a primeira a Idade de ferro (Age of Iron), 
seguindo-se a Idade de Oiro (Age of Gold), da Idade de Prata (Age of Silver) e, por fim, a Idade de Ferro 
(Age of Brass) sendo denominadas respectivamente de bárdica, homérica, vergiliana e noniana. (Cf., 
Percy B. Shelley, Defesa da Poesia, Op. Cit., p.13-17)  
255  Percy B. Shelley, Defesa da Poesia, Op. Cit., pp. 45.  
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consciência cósmica brota como alavanca arquimédica de uma propulsão erótico-

tanatológica que encaminha o ser humano à assumpção evasiva de um mistério 

cósmico. O Poeta, projectado num referencial tragicómico da existência mundana, é 

suporte da intuição primordial do excesso, é o decifrador mântico daquilo que nos eleva 

e nos cinge às alturas das profundezas humanas. Resta a interrogação: Será que a 

interpretação mântica da realidade assume contornos de uma metafísica do limiar ou, 

pelo contrário, será prenúncio de uma hermenêutica do limite onde as pistas e as 

pegadas surgem como regressão intemporal para o dia que nunca foi ou será, no dito de 

Pascoaes «o que aconteceu agora acontece há mil anos.»256  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256 Teixeira de Pascoaes, B, p. 74. 


