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Conclusão 

 

  0. Ao longo das páginas desta indagação, procurámos penetrar no interior desse 

labirinto imerso de sentido e mistério apologético da infância, do absurdo, da loucura 

mitogénica presentes no baixo-contínuo do pensamento português. Admitimos, por um 

lado, que a seiva metafórica e poética de Teixeira de Pascoaes é frequentemente 

heterodoxa e inquietante, abrupta e sincopada, mas não torna proibitiva a profunda 

sensibilidade das suas intuições. Por outro lado, o esquecimento votado a um longo e 

indevido silêncio face à pluralidade das criações performativas, à extravagância do 

génio artístico, não poucas vezes surreal e escandaloso, de Almada Negreiros revela-se, 

igualmente, imerecido. Assim, ousámos proceder a um desdobramento das visões 

estético-metafísicas dos nossos Autores, sublinhando as destrinças e, com isso, 

sugerindo um consórcio de ideias-chave acerca da figura do Poeta e do condão da 

Poesia. 

 Suplantando uma leitura epidérmica onde se detectam as forças motrizes da 

tradição que os separa a nível de correntes e ismos da altura, sublevam-se intuições 

fundamentais onde se descobrem ou adivinham a pluralidade das partes componentes 

que determinam o sentido dessa fronteira de dois mundos, cara aos nossos Autores: o 

material e o espiritual, o terreno e o celestial, o finito e o finito. Em ambos, a criação 

poética coloca em plano vital a imaginação em íntimo consórcio com a linguagem e o 

Poeta estabelece uma comunhão simpática com o imo da realidade expressando o 

próprio fluir da história mas não se quedando nos liames fácticos da mesma procurando, 

ao invés, a relação entre a verdade, a realidade e a imaginação, numa palavra, a busca da 

síntese entre o efémero e o eterno no seio da Poesia. 

Cremos que o nosso objectivo de, com o presente estudo, ilustrar as finas e 

subtis afinidades do pensamento estético que anima a obra dos dois Autores, onde o 

combate ao comodismo das certezas, demasiado certas que se avolumam e asfixiam, 

emerge como paradigma, bem como a valência dos domínios de uma apreensão directa 

e intuitiva da realidade, não em detrimento de uma clarificação do justo entendimento 

mas apontando para uma síntese onde o equilíbrio e a acomodação surjam como 

propostas estético-formais, foram cumpridos.   
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1. O cerne do pensamento estético-metafísico dos nossos Autores, que fazem 

deles pensadores universais e intemporais, é constituído por aquela profunda intuição, 

parturiente de mundos outros, que aflora a experiência espiritual e existencial do ser 

humano e, especificamente do Poeta, enquanto ser mediador entre este mundo que se 

esboça e esfria e aqueloutro que é e nos acalenta.  

Surgem como intuição ligada particularmente a correntes idealistas do 

pensamento filosófico, religioso e místico, onde brotam antigas mitologias, como o 

orfismo, passando por correntes como o platonismos e o neoplatonismo. Ora, o que há a 

salientar no trato contínuo dos nossos Autores é a íntima intuição de uma síntese 

antitética presente na figura do Poeta mas ainda do domínio especulativo pois o modo 

poético sugere mas não conclui, indicia mas não constata quedando-se, não poucas 

vezes, numa leitura inacabada mas que, porém, preserva o sentido mântico das pistas. 

Aliás, a ambiguidade e, muitas vezes o pensamento labiríntico e intricado, que se 

resume a uma metafísica do limiar e do impasse, faz da metafísica dos Autores uma 

metafísica vestigial e profética fiel à Verdade que se anuncia no horizonte remoto da sua 

procura.    

Revelou-se uma batalha travada contra as divisas de uma razão que espartilha o 

triunfo adiado da intuição contra todas as convenções. Aqui, a realidade não é apenas a 

síntese da receptividade da sensibilidade e da espontaneidade do entendimento mas a 

harmonia do entendimento e da imaginação, a Verdade não é o resultado de operações 

formais ou puras emoções e a arte poética não oscila entre uma arte que se baseia na 

antiga sabedoria e uma arte que aspira à invenção pelo rompimento da tradição. 

Eis que, precisamente no ponto em que seria legítimo esperar uma radical 

negação dos princípios clássicos, ressurge o reconhecimento estético-metafísico da 

fórmula neoplatónica da unidade na variedade, a origem e o fim unidos no caminho 

iniciático que conduz ao Absoluto, ao Ilimitado. A apreensão profunda, profética e 

intuitiva do Poeta faz da Poesia o conhecimento por excelência, a única cognição. Ela 

irrompe como evasão virada para um mundo ideal que dilata a nossa percepção, logo, a 

arte verdadeira, sendo rasto e representação do Ilimitado, vaza o instante de Eternidade. 

Sublinha-se o recurso à intuição, ao pré-sentimento sem o filtro das grelhas de 

descodificação dos processos racionais. A resposta acerca da demanda artística e 

criacional dos nossos Autores foi alcançada, bem como a consciência de que a criação 

poética exprime informuláveis que sustêm as condições temporais. Na realidade, o 

critério de transfiguração assume contornos estético-metafísicos e o Poeta revela-se o 
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bardo dessa experiência do Ser e, concomitantemente, torna-se participante dionisíaco e 

apolíneo contemplador.  

Os sinais desta experiência são o êxtase, o júbilo, a loucura da eterna criança e o 

absurdo, como advoga Teixeira de Pascoaes: «O absurdo máximo é viver e morrer! Ser 

e não ser! A vida é um sim que significa- não! O homem exclama: sim! Os ecos 

respondem-lhe: não!»257 

 

2. Nos pensadores do nosso estudo, a figura do Poeta emerge como ser na fenda 

da realidade a querer romper as amarras da finitude, cônscio que a sua eterna salvação é, 

simultaneamente, a sua perdição. A Poesia, por sua vez, é movimento de extensão e 

distensão, sístole e diástole a querer cingir o invisível e estreitar o absoluto. Ouçamos, 

neste sentido, as palavras de Vergílio Ferreira, «(…) o homem descobriu que para lá do 

efémero há o necessário, que para lá da aparência há a essencialidade, que para lá da sua 

miséria até à corrupção há a grandeza até à incorruptibilidade. O gesto do artista 

responde assim à ambição-limite de reinstaurar Deus em si, reconduzindo-o desde onde 

o colocara, retirar-lhe os poderes que lhe concedera para os assumir totalmente. A 

pureza da arte exprime a afirmação do absoluto do homem contra tudo o que nele 

próprio o não é.»258 

Por conseguinte, o que emerge da consciência inelutável da finitude torna-se 

marca da vibração saudosa do absoluto e a Poesia espelha o prolongamento dessa 

ressonância estético-metafísica, exprimindo-a num gesto de excesso que provoca um 

estremecimento latente da Origem. Este abalo original é comoção cósmica do Poeta 

que, tocado pelo sopro do Ilimitado, esboça realidades que podem erigir-se ou 

submergir o mais profundo de nós.  

Em Pascoaes este sentimento de enlace agápico habita o espírito total do Poeta 

que em cada filigrana da Natureza escuta a Vida e dança o mistério da existência 

tornada essência. Em Negreiros a transposição dos limites temporais assume-se no 

máximo de claridade que, por sua vez, se iguala à máxima cegueira, ou seja, o Poeta 

saltimbanco descobre o frémito da realidade numa luz além que presentifica a Novidade 

numa abnegação do pensar e do sentir, do real e do irreal. O mote almadino é a abertura 

através de uma visão que para o ser tem de abdicar do Ver e consagrar-se ao Ser. A 

fenda de passagem ao passado original torna-se um outro modo de óptica do instante 

                                                 
257 Teixeira de Pascoaes, «Sombra e Pedra», aforismo VI, B, p. 29. 
258 Vergílio Ferreira, invocação ao meu corpo, Venda Nova, Bertrand Editora, 1994, pp. 186-187. 
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presente como marca indelével de todas as orientações futuras donde vertem e irradiam 

todas as possibilidades do incognoscível em nós. Oiçamos, ainda, o escrito de Vergílio 

Ferreira: «Eis porque o próprio Deus veio a caber nos seus limites. A Arte abre o 

ilimitado de nós, implanta-nos o Absoluto que transcende o real, mas fixa aí esse 

absoluto numa radical imanência, porque a transcendência que nos abre é imanente a si 

própria.»259  

É neste centro sem centro que a Poesia dos nossos Autores revela a vertiginosa 

intensidade de uma realidade transcendente que, ao furtar-se a si mesmo de o ser (em 

Pascoaes) e ao exceder-se de Ser (em Almada Negreiros), se torna imanente até à 

saturação. Assim, o Poeta adensa o jogo tragicómico da existência como espectador 

desse excesso de ser, nessa exaustão pura de regresso ao instante germinal cuja presença 

se cifra pela ausência.  

Todavia, «O artista é um homem entre os homens e é por isso que a sua voz é 

poderosa. Às propostas do seu tempo ele as sanciona ou recusa. A sua operação 

executa-se não pelo que se delibera mas realmente se quer, não na lei imposta nos 

homens mas na que a essa se opõe, não na verdade feita mas na que perenemente se 

refaz, não no que nos orienta de fora mas no que nos impele de dentro. Eis porque o 

artista é sempre um fora-da-lei, se essa lei não é um dentro-da-lei da vida. A verdade da 

arte é assim a verdade do que se é.»260  

 

3. Marca inexorável de finitude que irrompe como eclosão suprema de tudo 

quanto existe a arte e, mais especificamente a Poesia, ceifa o mundo dividido e propõe o 

mundo vivido como puro jogo de intensidade, jogo gratuito imune ao longo 

padecimento do Sentido. Esta apologia da união dos opostos surge nas Cartas de 

Schiller quando este afiança: «Outrora, naquele belo despertar das energias intelectuais, 

os sentidos e o espírito não possuíam ainda um domínio estritamente separado; porque 

nenhuma cisão os tinha ainda tentado a fazer partilhas hostis e a definir a sua 

demarcação. A poesia ainda não tinha cortejado a espirituosidade e a especulação ainda 

não tinha sido corrompida pela sofistaria. Ambas podiam, caso fosse necessário, 

permutar as suas funções, uma vez que cada uma honrava a verdade apenas á sua 

maneira. Por mais que a razão se elevasse, ela transportava a matéria amorosamente 

                                                 
259 Id., Ibidem, p. 191. 
260 Id., Ibidem, pp. 196-197. 
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consigo, e por mais fina e aguda que fosse a forma que usava para separar, ela nunca 

mutilava.»261   

Nesta re-velação do mundo primordial a pulsar dentro, a figura do Poeta, em 

ambos os Autores, transmuta-se na própria Vida e exprime sob multímodos aspectos 

uma realidade policromática mas unificada pela verdade irredutível desse balbuciante 

jogo que na Vida a Arte é. Revela-se o Poeta como dilatador das funduras da 

consciência, por um lado, e escamoteador das alturas da realidade, por outro.  

Deste modo, o Poeta irrompe na escala hierárquica dos homens superiores, em 

consórcio com o sábio e o santo, que, devido à sua natureza dupla, encontra o equilíbrio 

entre a turbamulta da existência e a extensão da vida não podendo furtar-se ao permeio 

dos sentidos e da razão. A sua missão é o seu cálice, oiçamos Fernando Pessoa a este 

respeito: «O artista é a forma mais alta do homem superior. O santo é do tipo dos Anjos, 

cujo mister é crer; o sábio é do tipo dos Arcanjos, cujo mister é compreender; o artista, 

porém, é do tipo dos Deuses, cujo mister é criar.»262 

Ao atravessar o hemisfério metafísico e estético dos nossos Autores, alheados às 

submissões e exigências da razão onde se desenvolve de forma excessiva o lado lógico-

formal, mas próximo de uma via de recolhimento e evasão do sujeito perante a ideia do 

Ilimitado na prossecução de um destino supra-terreno, concluímos que a Poesia, 

enquanto atributo de possibilidade de expansão de uma Realidade, surge como 

apreensão mântica do Inefável que só a Poeta poderá cantar. 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 Friedrich Schiller, «Sexta Carta», Sobre a Educação Estética do Ser Humano numa série de Cartas e 
outros textos, Op. Cit., p. 38. 
262 Fernando Pessoa, Apologia do Paganismo, Porto, s.d., pp.24-26, in: Fernando Pessoa, selecção e 
prefácio de Eduardo Freitas da Costa, Op. Cit., 1960. p. 8. 


