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II – A POESIA E A METAFÍSICA COMO DOENÇA 
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É muito curiosa a complexidade da simplicidade de Caeiro. 
 

Álvaro de Campos1

                                                 
1 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. 
Poemas Completos de Alberto Caeiro. Recolha, transcrição e notas de Teresa Sobral Cunha. 
Lisboa: Editorial Presença, 1994, p. 160. 
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1. VER COMO UM POETA: ALBERTO CAEIRO E A ‘LOUCURA TRANSCENDENTE’  

Frequentava eu o liceu amarantino, quando me 
apaixonei pela Poesia, isto é, quando, em mim, se 
produziram os primeiros sintomas duma espécie 
de loucura transcendente […]. 

Teixeira de Pascoaes2 
 

É com cousas que não querem dizer nada, 
excessivamente nada, que as pessoas têm feito 
obra até agora. É preciso acabar com isto.   

Alberto Caeiro3 
 

 

No rascunho de uma carta a Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa 

caracteriza o autor de Arte de Ser Português como um poeta em quem a 

emoção predomina sobre o «pensamento formativo». Além disso, segundo 

Pessoa, a obra de Pascoaes – as frases que nascem da intuição – evidencia 

uma tendência para a repetição:  

São admiráveis as frases nascidas espontaneamente da sua 
admirável intuição; porém o Pascoaes di-las duas, três, quatro, cinco 
e mais vezes; repete-se e sobrerrepete-se, e, sendo a essência da 
impressão estética produzida por intuição e pasmo, não repara que, 
repetindo-se, o pasmo cessa, porque cessa a novidade. 
Por isso os poetas passam e os artistas ficam. Ouso quase dizer que 
os artífices talvez fiquem mais do que os poetas.4  

                                                 
2 Teixeira de Pascoaes. “Guerra Junqueiro”. In Ensaios de Exegese Literária e Vária 
Escrita. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 46.  
3 Fernando Pessoa. “Entrevista a A.C.”, por Alexander Search. Poemas Completos de 
Alberto Caeiro. Recolha, transcrição e notas de Teresa Sobral Cunha. Lisboa: Editorial 
Presença, 1994, p. 214. 
4 Id. Correspondência. 1923-1935. Edição de Manuela Parreira da Silva. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 1999, p. 145. Segundo a responsável pela edição, «[d]ado o teor crítico tão 
contundente, é bem possível que Pessoa a não tivesse enviado ou a tivesse substituído por 
uma versão mais suave, como tantas vezes fazia» (p. 398). No mesmo sentido, um texto de 
Pessoa sobre escritores que deixam para a posteridade «vinte livros diferentes» associa o 
trabalho literário sério a um ‘trabalho que não se espraia’, i.e., a um trabalho que não 
consiste em ocupar páginas: «Faguet disse excelentemente que a posteridade só gosta de 
escritores concisos. A variedade é a única desculpa da abundância. Ninguém deveria deixar 
vinte livros diferentes, a menos que seja capaz de escrever como vinte homens diferentes. 
[…] Este parecer [de Goethe sobre Victor Hugo], na sua distinção entre o trabalho a sério, 
que não se espraia, e o trabalho fictício, que ocupa espaço (pois as páginas nada mais são do 
que espaço), é uma das grandes opiniões críticas do mundo». (Id. Heróstrato ou o futuro da 
celebridade. In Prosa Íntima e de Autoconhecimento. Edição de Richard Zenith. Traduções 
de Manuela Rocha. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007, p. 145.) 
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A ideia de um pensamento incapaz de dar forma ou esculpir «a 

matéria bruta da emoção»5 remete para um ponto importante que determina 

a opinião de Pessoa sobre a obra dos poetas saudosistas: o facto de a intensa 

inspiração impedir a criação de uma obra em que ‘o todo é composto de 

partes’. Com efeito, no mesmo ano em que escreve os artigos sobre “A Nova 

Poesia Portuguesa” (1912), Pessoa apresenta, numa carta de 6 de Dezembro, 

este conselho a Mário Beirão, um dos poetas que são citados6 nos artigos da 

revista A Águia:  

A complexidade da sua ideação tão original, tão interior, escusa de 
se complicar mais ainda. O que é preciso obter é aquela qualidade 
que os gregos tiveram maximamente – a noção da poesia como «um 
todo composto de partes», e não aquela em que V. tende a cair – pelo 
género da sua intensa inspiração – a da poesia como «partes 
compondo um todo». 
Sei bem, além disso, que o género da sua inspiração, o seu modo de 
sentir, o faz compor mais por sobreposição, do que por cristalização, 
de sensações.7    

 

Trata-se de uma arte equilibrada no detalhe, não no conjunto: eis o 

problema. Numa carta a um editor inglês, Pessoa retoma a mesma questão e 

esclarece que a noção de poesia dos Gregos8 – i.e., a noção de ‘todos 

organizados’ – é o grande princípio que o romantismo destruiu.  

                                                 
5 Ibid., p.144.  
6 Id. “A Nova Poesia Portuguesa no seu Aspecto Psicológico”. In Crítica. Ensaios, Artigos e 
Entrevistas. Edição de Fernando Cabral Martins. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 43. 
7 Id. Correspondência. 1905-1922. Edição de Manuela Parreira da Silva. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 1999, p. 57. 
8 Leia-se, a este respeito, o artigo de Rita Patrício, “Da Grécia Antiga vê-se o mundo 
inteiro”. Escreve a autora nas linhas finais do artigo: «A Grécia antiga, donde António Mora 
dizia poder ver o mundo inteiro, corresponde à ficção que mostra o desejo de superar esta 
improdutividade própria da crítica [Fernando Pessoa, no texto “The Uselessness of 
Criticism”, afirmara que só o tempo determina quais as obras que valem], ou, de outra 
maneira, a impossibilidade de apresentar um modo de legitimar a originalidade.» (In 
Steffen Dix e Jerónimo Pizarro (orgs.). A Arca de Pessoa. Lisboa: Imprensa de Ciências 
Sociais, 2007, p. 226). 
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Já nos artigos de 1912, nos quais se apresentou usando «as máscaras 

pretensamente assépticas do sociólogo e do psicólogo»9 e procurando trazer 

clareza a certos misticismos do pensamento («Tudo isto, que a fé e a intuição 

dos místicos deu a Teixeira de Pascoaes, vai o nosso raciocínio 

matematicamente confirmar»10), Pessoa havia considerado o «grau de 

construtividade» um critério de grandeza dos poetas do período, a par da 

intensidade lírica e do espírito dramático11. Por outro lado, ao caracterizar a 

nova poesia pelo equilíbrio entre subjectividade (alma) e objectividade 

(natureza), um equilíbrio filosoficamente traduzido num panteísmo levado 

ao extremo12, Pessoa descreve os traços da poesia saudosista que justificam 

as opiniões de Alberto Caeiro na “Entrevista em Vigo”, e a afirmação 

polémica de que a leitura de Pascoaes suscita o riso: «Quando leio Pascoes 

farto-me de rir. Nunca fui capaz de ler uma coisa dele até ao fim. Um 

homem que descobre sentidos ocultos nas pedras, sentimentos humanos nas 

                                                 
9 Joel Serrão. Fernando Pessoa. Cidadão do Imaginário. Lisboa: Livros Horizonte, 1981, p. 
131.  
10 Fernando Pessoa. “A Nova Poesia Sociologicamente Considerada”. In Crítica. Ensaios, 
Artigos e Entrevistas, ed. cit., 2000, p. 15.   
11 «Este último [i.e., o princípio da Construção] tem sido tratado muito descuidadamente 
pelas mãos modernas.» (Id, Correspondência. 1905-1922, ed. cit., p. 240). Sobre a 
importância que este princípio tem na avaliação que Pessoa faz de Shakespeare, 
distinguindo-o de Milton, o construtor perfeito, veja-se o artigo “Shakespeare e Pessoa”, de 
Rita Patrício (In Jerónimo Pizarro (org.). Fernando Pessoa: O Guardador de Papéis. Lisboa: 
Texto Editores, 2009, pp. 83-99). Segundo a hipótese que o artigo levanta, Pessoa 
identificar-se-ia, de modo angustiado (na acepção bloomiana do termo), com Shakespeare 
devido ao carácter fragmentário da sua própria obra, intraduzível em grandes poemas ou 
livros.  
12 Fernando Pessoa. “A Nova Poesia Portuguesa no seu Aspecto Psicológico”. In Crítica, 
Ensaios, Artigos e Entrevistas, ed. cit., p. 60: «O transcendentalismo panteísta envolve e 
transcende todos os sistemas: matéria e espírito são para ele reais e irreais ao mesmo 
tempo, Deus e não-Deus essencialmente. Tão verdade é dizer que a matéria e o espírito 
existem como que não existem, porque existem e não existem ao mesmo tempo.»   
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árvores […]».13 Assim, o diagnóstico de Álvaro de Campos sobre as modernas 

correntes literárias veio apenas clarificar o ‘antagonismo’ inexpugnável:  

Em Portugal debatem-se hoje duas correntes, antes não se batem 
por enquanto, mas em todo o caso a sua existência é antagónica. 
Uma é a da Renascença Portuguesa, a outra é dupla, é realmente 
duas correntes. Divide-se no sensacionismo, de que é chefe o sr. 
Alberto Caeiro, e no paùlismo, cujo representante principal é o sr. 
Fernando Pessoa.14      

 

Teixeira de Pascoaes, por sua vez, parecendo corroborar a opinião da 

carta que Pessoa não terá chegado a enviar, e na qual estabelece a distinção 

entre poetas e artistas, negou que o autor de O Guardador de Rebanhos 

fosse poeta: 

Repare: não digo que foi mau poeta. Digo que não foi poeta, isto é, 
nem bom nem mau poeta. E se foi poeta, foi-o só com exclusão de 
todos os outros, desde Homero, até aos nossos dias… Veja a 
«Tabacaria»: não passa duma brincadeira. Que poesia há ali? Não há 
nenhuma, como não há nada… nem sequer cigarros!... Fernando 
Pessoa tentou intelectualizar a poesia e isso é a morte dela. É roubar 
o espontâneo à Alma Humana, isto é, o que ela tem de Alma 
Universal ou de poder representativo da realidade. Veja o poema 
(poema?!) que começa «O que nós vemos das coisas são as coisas»… 
Isto não é poesia, nem filosofia, nem nada. Não é poesia, porque 
nessa visão das coisas elas mostram apenas a sua mais próxima 
superfície, criada pelo seu primeiro contacto com a nossa 
sensibilidade; é portanto a sua mais falsa aparência. Não é filosofia, 
porque sobre esta aparência não podemos construir nenhum sistema 
interpretativo da existência, cujos limites se estendem, talvez 
inspiradamente, para além da sua constituição atómico-eléctrica. 
Fernando Pessoa, quando era lógico na prosa, era ilógico no verso15.   

 

                                                 
13 Id. “Entrevista a A.C.” por Alexander Search. Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. 
cit., p. 214. 
14 Id. Texto atribuído a Álvaro de Campos. Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Textos 
estabelecidos e prefaciados por Jacinto do Prado Coelho e Georg Rudolf Lind. Lisboa: 
Edições Ática, 1966, pp. 125-126. 
15 Teixeira de Pascoaes. Entrevista concedida a Álvaro Bordalo (O Primeiro de Janeiro, n.º 
140, Porto, 24.5.1950). In Ensaios de Exegese Literária e Vária Escrita, ed. cit., p. 251.   
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  Nas páginas que dedicou ao desentendimento entre Teixeira de 

Pascoaes e o autor de “Autopsicografia”, em Vida e Obra de Fernando 

Pessoa, João Gaspar Simões descreveu a aproximação de Fernando Pessoa 

ao movimento saudosista como um equívoco metafísico. Assim, o biógrafo 

considerou que o equívoco se desfez numa carta a Álvaro Pinto16, a qual 

teria tornado claro o «abismo» entre duas gerações «sem nada de comum»:  

Em carta de 12 de Novembro, o problema fica, definitivamente, 
esclarecido: a dissidência era total, o equívoco desfizera-se por 
completo. São inúteis quaisquer comentários para fazer compreender 
até ao fundo o abismo que se abrira entre a geração de Fernando 
Pessoa, a geração da verdadeira «nova poesia portuguesa», e a de 
Teixeira de Pascoaes, geração de uma «nova poesia», com efeito, mas 
de uma «nova poesia» de um outro género, de uma outra classe, sem 
nada de comum, afinal, com aquilo que depois veio a chamar-se o 
movimento «modernista» português […]17. 

 

    O desentendimento entre os dois poetas mereceu, também, a atenção 

de Jacinto do Prado Coelho, que, na introdução a Páginas Íntimas e de Auto-

Interpretação, coloca a hipótese de o ‘neopaganismo português’, apregoado 

pelos vários heterónimos de Pessoa, constituir «mais uma reacção contra 

Pascoaes, o protagonista duma ‘Igreja Lusitana’ dentro da Renascença 

Portuguesa»18. Com efeito, num artigo intitulado “Fernando Pessoa e 

Teixeira de Pascoaes”, Prado Coelho comenta o facto de os dois poetas terem 

                                                 
16 Na carta de 12 de Novembro de 1914, Pessoa escreveu a Álvaro Pinto: «Sei bem a pouca 
simpatia que o meu trabalho propriamente literário obtém da maioria daqueles meus 
amigos e conhecidos, cuja orientação de espírito é lusitanista ou saudosista; é, mesmo que 
não o soubesse por eles mo dizerem ou sem querer o deixarem perceber, eu a priori saberia 
isso, porque a mera análise comparada dos estados psíquicos que produzem, uns o 
saudosismo e o lusitanismo, outros obra literária do género da minha e da (por exemplo) do 
Mário de Sá-Carneiro, me dá como radical e inevitável a incompatibilidade de aqueles para 
com estes» (Fernando Pessoa. Correspondência. 1905-1922, ed. cit., p. 129).       
17 João Gaspar Simões. Vida e Obra de Fernando Pessoa. Lisboa: Livraria Bertrand, 1973, 
3.ª ed. revista, p. 199. 
18 Jacinto do Prado Coelho. [Introdução a] Fernando Pessoa. Páginas Íntimas e de Auto-
Interpretação. Textos estabelecidos e prefaciados por Jacinto do Prado Coelho e Georg 
Rudolf Lind. Lisboa: Edições Ática, 1966, p. XVII.  
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feito reservas à obra um do outro. Assim, fala de um «irremediável 

desencontro»19, indicando como antecedentes do desacordo o facto de Pessoa 

ter negado a Pascoaes «consciência crítica»20 e o seu afastamento da 

«atmosfera mental» do Saudosismo. Por outro lado, relativamente às razões 

que teriam determinado a irremediabilidade do «desencontro», o crítico 

refere a oposição entre a poesia inspirada de Pascoaes, um defensor da 

«estética da espontaneidade»21, e a lucidez de Pessoa, poeta «cerebral». No 

mesmo sentido, Pascoaes é descrito como o poeta do «ímpeto de criação»22 e 

do «religioso entusiasmo»23, que se dá «inteiro em cada momento»24, por 

oposição a um Pessoa escudado no «misticismo racional»25, o que se traduz a 

um nível formal: «[a] expressão poética em Pessoa (ao menos em Ricardo 

Reis e nas obras ortónimas) é medida, calculada, ao mesmo tempo musical e 

rigorosa; em Pascoaes, muito mais indecisa e prolixa»26. No entanto, Prado 

                                                 
19 Jacinto do Prado Coelho. “Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa”. In A Letra e o Leitor, 
Lisboa: Portugália Editora, 1969, p. 175: «Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa – as 
mais singulares e poderosas individualidades poéticas da primeira metade do século XX 
português – encontraram-se, lado a lado, em 1912, como fervorosos adeptos da “Renascença 
Portuguesa” e colaboradores da revista A Águia. […] A convergência, não direi fortuita, mas 
episódica, pôs afinal em realce o irremediável desencontro dos dois espíritos.» 
20 Ibid., p. 178. Trata-se da questão do «misticismo de pensamento», que Pessoa, como 
vimos, atribui a Pascoaes.  
21 Ibid., p. 183. Em Verbo Escuro, um dos livros de Teixeira de Pascoaes que fazem parte da 
biblioteca pessoal de Fernando Pessoa, é dito que: «A obra deve aparecer, na obra de arte, 
sem intermediários nem disfarces, e dizer somente estas pequenas frases, em que ela se 
condensa.» (Senhora da Noite. Verbo Escuro. Lisboa: Assírio & Alvim, 1999, p. 90). Da 
biblioteca pessoal de Fernando Pessoa constam hoje os seguintes títulos de Pascoaes: O 
Pobre Tolo (1900’s), Sempre, Terra Proibida (1900’s), Regresso ao Paraíso (1912), Cantos 
Indecisos, Vida Etérea, Elegias (1922), Livro de Memórias (1927), As Sombras, O Doido e a 
Morte, Senhora da Noite (s.d.), Verbo Escuro, A Beira num Relâmpago (s.d). Cf. Jerónimo 
Pizarro, Patricio Ferrari & Antonio Cardiello. A Biblioteca Particular de Fernando Pessoa. 
Vol. I, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010, pp. 304-306. Numa carta datada de 14 de 
Fevereiro de 1931, Pessoa agradece a Pascoaes a oferta dos seis volumes das obras 
completas (cf. Fernando Pessoa. Correspondência. 1923-1935, ed. cit., pp. 234-235)   
22 Jacinto do Prado Coelho, “Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa”, ed. cit., p. 190. 
23 Ibid, p. 191. 
24 Ibid.  
25 Ibid. 
26 Ibid, p. 192. 
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Coelho enumera afinidades entre os dois espíritos – o platonismo, o 

predomínio da visão subjectiva sobre o mundo real, a diferença entre o 

verdadeiro eu e a máscara social, a nostalgia da infância, o cepticismo como 

resposta ao absurdo da existência –, terminando o breve estudo comparativo 

com uma referência à possibilidade de aproximar o estilo e os temas de 

Álvaro de Campos das elegias de Pascoaes, uma possibilidade defendida por 

críticos como Jorge de Sena.  

  Com efeito, para Jorge de Sena é Pascoaes quem ‘antecipa’ o tom de 

ode pindárica que caracteriza os grandes poemas de Álvaro de Campos27. 

Apesar disso, o aparecimento de Alberto Caeiro foi o «ataque frontal» de 

Pessoa ao saudosismo. Assim, as cartas ao secretário de redacção da revista 

A Águia mostram, segundo Jorge de Sena, que o mestre: 

é menos o inicial desejo de mistificar Sá-Carneiro com um poeta 
bucólico, do que a criação de um poeta que fosse o ataque frontal a 
tudo o que, enquanto saudosismo, Pessoa elogiara nos seus artigos 
de 1912, […] [Caeiro] era, para todos os efeitos, o ponto de partida 
ideológico e filosófico de que todos os mais ortónimos e heterónimos 
podiam extrair a sua deles peculiar visão do mundo […].28  

   

  Sobre a possibilidade de encontrar afinidades entre Teixeira de 

Pascoaes e Fernando Pessoa, Eduardo Lourenço notou igualmente a 

presença de invocações «gémeas» no autor de Senhora da Noite (1909) e em 

                                                 
27 Segundo Jorge de Sena, «[n]ão foi, porém, observado que certo sopro de epopeia, certa 
largueza panteísta do tom, certa expansividade retórica e evocativa, transparentes 
sobretudo, no heterónimo Álvaro de Campos, são sob o versilibrismo métrico e estrófico, 
muito menos de Walt Whitman que do próprio Pascoaes que antecipara e realizara, em 
muito da sua obra, aquela atmosfera da grande ode pindárica, no verdadeiro sentido 
originário, e não no das rígidas e artificiais imitações dos árcades.» (Jorge de Sena [estudo 
prefacial] Teixeira de Pascoaes. A Poesia de Teixeira de Pascoaes. Porto, Brasília Editora, 
1982, pp. 17-18).  
28 Id. Fernando Pessoa & Cª Heterónima (Estudos Coligidos 1940-1978). Lisboa: Edições 70, 
2000, 3ª ed., p. 376.  



139 
 

Álvaro de Campos, as quais seriam reacções ao problema da ausência29. 

Relativamente aos aspectos em que Pascoaes se distingue do autor de “Ode 

à Noite”, Eduardo Loureço coloca-o fora de uma Modernidade pensada a 

partir da obra de poetas ‘fragmentados’ ou ‘dispersos’ e, parecendo aludir a 

um texto amiúde citado em que Pessoa descreve Caeiro como uma inversão 

de Pascoaes30, fala numa concepção da realidade‘ às avessas: «Pascoaes é um 

poeta que procede ou visiona a realidade às avessas de Pessoa, numa 

perspectiva redentora: o negativo transfigura-se sempre em positivo ou é a 

sua condição»31. 

Mais recentemente, um estudo de Cecília Rego Pinheiro com o título 

Os poetas passam e os artistas ficam: Fernando Pessoa, Influência e 

Construção32 desenvolve a tese bloomiana de que os heterónimos maiores da 

obra de Fernando Pessoa constituem reacções contra o precursor 

‘demonizado’ Teixeira de Pascoaes – reacções mediadas pelos poetas Walt 

Whitman, Ralph Emerson e Edgar Allan Poe. Numa linha semelhante, 

António M. Feijó, com o artigo “A constituição dos heterónimos. I. Caeiro e a 

Correcção de Wordsworth”, argumentou a favor de uma descrição de Alberto 

Caeiro segundo a qual este heterónimo seria, ao mesmo tempo que a 

instância de desocultação e correcção de um problema de consciência 

                                                 
29 Eduardo Lourenço. [prefácio a] Teixeira de Pascoaes. Marânus. Lisboa: Assírio & Alvim, 
1990, p. X.  
30 Fernando Pessoa. “Alberto Caeiro – Translator’s Preface”, atribuído a Thomas Crosse. 
Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit., tradução de Manuela Rocha, p. 170: «[Caeiro] 
lembra-nos fortemente Pascoaes por a sua atitude face à Natureza, essencialmente 
metafísica, naturalista e o que poderia chamar-se absorta, ser idêntica à de Pascoaes, mas 
Caeiro é tudo isso invertendo o modo de sê-lo de Pascoaes».     
31 Eduardo Lourenço, [prefácio a] Teixeira de Pascoaes. Marânus, ed. cit., p. VIII. 
32 Cecília Rego Pinheiro, Os poetas passam e os artistas ficam: Fernando Pessoa, Influência 
e Construção. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Disponível em arquivo electrónico: 
http://www.fl.ul.pt/posgraduados/teoria_literatura/pinheiro2.pdf.  
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detectável num poeta romântico maior, William Wordsworth, a ‘reacção 

suficientemente’ forte a Pascoaes, «[a] malformação peculiar que a força de 

que se destaca determina»33.  

Tomando como válida a ideia de que existe na obra de Fernando 

Pessoa uma resposta ou um pensamento sobre Teixeira de Pascoaes, o nosso 

propósito é o de reflectir acerca do suposto «desencontro» entre os dois 

poetas a partir da crítica da noção de metafísica que ganha forma na reacção 

de Alberto Caeiro. Recorrendo às palavras de Manuel Gusmão sobre o 

significado da obra de Pessoa, partimos do pressuposto de que uma ligação 

entre poetas ganha em ser explicada à luz de um tempo  

que de várias formas se reclama da crítica da metafísica clássica 
ou dos seus «excessos especulativos», nas revisitações 
contemporâneas do pensamento de Nietzsche, no positivismo 
lógico, nas próprias «Meditações Cartesianas» de Husserl, na 
gramatologia de Derrida, ou, noutra fronteira, no marxismo.34   

  
 

 Interessa-nos, portanto, descrever essa ligação enquanto discussão 

sobre a metafísica. Com este propósito, procuraremos perceber o que 

significa conhecer uma coisa segundo Teixeira de Pascoaes e a ‘reacção mais 

forte que determinou’, o poeta Alberto Caeiro. Ao mesmo tempo, 

explicaremos em que medida existe, na inversão que Caeiro é – segundo o 

prefácio de Thomas Crosse, tudo o que Caeiro é inverte «o modo de sê-lo de 

Pascoaes»35 –, uma concepção semelhante do que é “ver como um poeta”.   

                                                 
33 António M. Feijó, “A constituição dos heterónimos. I. Caeiro e a correcção de 
Wordsworth”, in Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 140/141, Abr. 1996, p. 57. 
34 Manuel Gusmão. [introdução a] A Poesia de Alberto Caeiro. Lisboa: Editorial 
Comunicação, 1986, p. 64.  
35 Cf. supra nota p. 30. 
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 Em Teixeira de Pascoaes e nos versos de Fernando Pessoa/Alberto 

Caeiro, a visão representa o conhecimento possível. Conhecimento poético e 

visão poética significam o mesmo, ou seja, ver uma coisa é conhecê-la36. 

Neste sentido, vários poemas de Pascoaes e Caeiro descrevem 

explicitamente o enquadramento da visão do poeta, o seu ponto de vista 

exacto. Num dos Cantos Indecisos (1925), por exemplo, o poeta surge 

«debruçado da janela / [vendo] os montes e os campos desta herdade»37. 

Analogamente, Alberto Caeiro surge num lugar despojado, numa «casa 

caiada e sozinha»38, Desse lugar, ele vê: «Entre o que vejo de um campo e o 

que vejo de outro campo […]»39. Mas enquanto Pascoaes contempla a 

paisagem numa «mística saudade», que, ao assegurar uma ligação a 

«outrora», cinde a visão do poeta («Na mística tristeza da saudade, […] Vejo 

os montes e os campos desta herdade, / Onde outrora vivi tão 

descuidado…»40), Caeiro, o Mestre e «a mais intelectual das poesias de 

Pessoa»41, repete argumentos que pretendem provar uma ligação ‘directa’ 

entre o sujeito que conhece e as coisas. Trata-se de argumentos que, 

provando a tese de um conhecimento fundado na «química directa da 

                                                 
36 Nas palavras de Moreira de Sá, o olhar representa na poesia de Teixeira de Pascoaes uma 
procura de conhecimento, resumindo «todos os modos de apreensão sensível da realidade. 
[…] Olhar é sentir, sentir é ser consciente, ser consciente é conter, em si, a virtualidade de 
conhecer. Logo, o olhar, na sua poesia, representa a procura incessante do conhecimento 
possível» (Maria das Graças Moreira de Sá. Estética da Saudade em Teixeira de Pascoaes. 
Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP), 1992, p. 99).   
37 Teixeira de Pascoaes. Londres. Cantos Indecisos. Cânticos. Edição de António Cândido 
Franco. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002, p. 44.    
38 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, XXX poema, p. 61. “Entre o 
que vejo de um campo e o que vejo de outro campo”. Poesia dos Outros Eus. Lisboa: Assírio 
& Alvim, 2010, 2.ª ed.). As páginas referem-se, doravante, à edição de Richard Zenith  
39 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos. “Entre o que vejo de um campo e o que vejo de 
outro campo”, ed. cit., pp. 104-105.   
40 Teixeira de Pascoaes. Londres. Cantos Indecisos, Cânticos, ed. cit., p. 44.   
41 Eduardo Lourenço. Pessoa Revisitado. Leitura Estruturante do Drama em Gente. Lisboa: 
Gradiva, 2003, 4.ª ed. [1.ª ed. 1973], p. 41.   
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natureza»42, pretendem negar a ideia, atribuída a metafísicos e  a «todos os 

poetas», de ver o que lá não está: «O luar através dos altos ramos, / Dizem os 

poetas todos que ele é mais / Que o luar através dos altos ramos»43.   

 Para Teixeira de Pascoaes, a visão poética – é esta uma das razões 

invocadas na rejeição de Fernando Pessoa como poeta – implica ultrapassar 

o domínio da sensibilidade, no qual as coisas «surgem na sua mais falsa 

aparência»44. Na verdade, em O Homem Universal – um texto de 1937 que 

aprofunda as suas principais ideias poéticas, explicitando-as, tendo Pascoaes 

pretendido que ele fosse uma súmula do seu pensamento poético45 e uma 

«prelenga filosófica»46 –, o poeta explica o que é ver uma paisagem. Nessa 

explicação, faz referência aos «olhos subterrâneos», definindo a paisagem 

como um conjunto em que a uma forma concreta ou revelada corresponde 

outra que se revela: «Avisto sempre, na paisagem, uma forma concreta ou 

revelada e outra, a revelar-se vagamente. É assim o nosso rosto: um desenho 

e um esboço, a imagem definida a indefinir-se numa expressão misteriosa»47. 

No mesmo sentido, em Verbo Escuro (1914) Pascoaes sugere que os poetas 

são aqueles que vêem almas na paisagem: «Há rastos de almas na 

paisagem…»48.   

                                                 
42 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “A guerra”, ed. cit., p. 98. 
43 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, XXXV poema, ed. cit., p. 64. 
44 Cf. supra nota 13. 
45 Id. O Homem Universal. No epílogo da obra, escreve o poeta: «Parece-me ficar expresso, 
com insistência ou precaução contra a surdez, o pensamento central da minha obra, desde o 
ano de 1897…». (O Homem Universal e outros escritos: O Sentido da Vida, A Caridade, A 
Nossa Fome, Pró Paz. Lisboa: Assírio & Alvim, 1993p. 113). 
46 Ibid., p. 59. 
47 Ibid., p. 7. 
48 Id. Verbo Escuro, ed. cit., p. 45.  
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 Por outras palavras, está em causa, no pensamento de Pascoaes, a 

ideia de que ver poeticamente é «indefinir o objecto visionado»49. Ou 

transformar esse objecto num enigma, segundo o versículo de S. Paulo que 

Pascoaes cita em vários lugares: «As cousas são-nos dadas como enigmas»50. 

Com efeito, segundo o autor de Para a Luz (1904), «[t]udo na Natureza ama 

o Incógnito»51. Deste modo, o visionar («Cismando, visiono / As cousas no 

Infinito e o seu perfil etéreo»52) aproxima o poeta da verdade que 

desconhecemos, a verdade escondida na mentira das aparências: «Em tudo o 

que julgamos ser mentira, / Vive a presença oculta da Verdade»53. No mesmo 

sentido, porque a existência é concebida como mistério, ver poeticamente é 

deixar que o mistério impressione a alma, ou seja, pressentir a verdade: «E 

que mistérios vêm / Esta noite minh’alma impressionar… / Em tudo para 

mim há um Além, / Em fria pedra ou flor a rebentar…»54. Para o poeta, 

«[c]ada ser, cada cousa é uma Lira bendita / Suas cordas faz vibrar o vento 

do Mistério…»55. 

Por conseguinte, a realidade, segundo Pascoaes, não está «nas 

aparências transitórias, reflexos palpitantes, simulacros luminosos, um 

                                                 
49 Maria das Graças Moreira de Sá, op. cit, p. 99. 
50 Teixeira de Pascoaes. Santo Agostinho. Lisboa: Assírio & Alvim, 1993, p. 79.  
51 Id., “Portugal e a Guerra e a Orientação das Novas Gerações”. In Ensaios de Exegese 
Literária e Vária Escrita, ed. cit., p. 81.  
52 Teixeira de Pascoaes. Poema de Sempre, “Longe de Tudo”. À Minha Alma, Sempre, Terra 
Proibida, ed. cit., p. 185. 
53 Id. Cantos Indecisos, XXX. Londres, Cantos Indecisos, Cânticos, ed. cit., p. 45.  
54 Ibid, Poema de Sempre, “Lá”. Belo, À Minha Alma, Sempre, Terra Proibida. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 1997, p. 111. Texto da 2.ª ed..  
55 Id. Poema de Para a Luz, “O homem” (Para a Luz, Vida Etérea, Elegias, O Doido e A 
Morte. Prefácio de A. Fernandes da Fonseca. Lisboa: Assírio & Alvim, 1998, p. 103. 
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aflorar de quimeras materiais»56. A matéria é uma quimera, ou seja, uma 

ilusão. Analogamente, o poeta define o real como «qualquer cousa de 

material a escapar-se-nos do entendimento o mais imaterialmente que é 

possível»57. Dito de outro modo, as coisas materiais existem sempre num 

outro plano, um plano espiritual, onde se transfiguram. Com efeito, é o 

desvendamento do mundo espiritual que define o ofício do poeta: «Há versos 

que soam e fulgem, como raios musicais. Desvendam-nos o mundo 

espiritual. Esse mundo é o assunto da minha obra»58. Neste sentido, 

Pascoaes considera que há, desde a matéria até ao espírito, uma ‘ordem 

ascendente’. Por outras palavras, na sua evolução, a matéria tende para o 

espírito: «Mas esse ‘esforço’ findará no homem? Não. Para além dele, a 

Natureza já adquiriu uma forma de ser superior a ele — a ‘forma espiritual’. 

Assim como a árvore preparou o advento do homem, assim o homem 

preparou o advento do espírito»59. 

Segundo Pascoaes, realidade abrange os penedos (o material) e os 

sonhos (o imaterial): 

A ciência e a poesia não se excluem: completam-se. A realidade é 
científica e poética, objectiva e subjectiva; abrande os penedos e os 
sonhos. Observamos os penedos e os sonhos, como observamos 
uma árvore e as duas sombras que ela projecta: uma negativa, 
sobre a terra; outra, na nossa memória, verde ou doirada, aprilina 

                                                 
56 Id, O Homem Universal e outros escritos, ed. cit p. 7. No mesmo sentido, Pascoaes diz: 
«[…] a água é um sólido hesitante, a fugir para o gasoso: uma quimera fingindo a 
realidade.» (p. 79).  
57 Id. Opúsculo “Aos Estudantes de Coimbra”. In Ensaios de Exegese Literária e Vária 
Escrita, ed. cit., p. 219. No mesmo sentido, em Santo Agostinho, Pascoaes diz que «[a] 
realidade não é real mas fantástica» (Santo Agostinho, ed. cit., p. 37).    
58 Ibid, p. 74. 
59 Id. Arte de Ser Português. Lisboa: Assírio & Alvim, 1998, 3.ª ed, p. 24.  
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ou outonal, a viva ou a morta, pois a morte acompanha cada ser 
durante a vida.60 

  

Assim, um penedo «é ele, na sua composição física, e é ele já 

lembrança na nossa memória, posto em outro plano, onde se transfigura, 

como embebido da impressão que nos causou»61. Na verdade, segundo 

Ricardo Reis, o que existe na poesia «do snr. T[eixeira] de P[ascoaes], [é] a 

perpétua confusão entre o physico e o psychico e entre os demais sentidos. 

Isso denota uma perigosa e doentia falta de attenção às representações que 

na psyche se formam dos dois distinctos ‘mundos’»62. De facto, e embora o 

seu pensamento resista à sistematização – as definições surgem sempre no 

discurso de Pascoaes como construções ou aproximações em que não se 

intenta um pensamento sem ambiguidade ou contradição, porque, como 

sublinha o poeta, «uma definição terminante é sempre falsa»63 –, Pascoaes 

concebe o conhecimento completo da realidade a partir de uma identidade 

entre aquilo que as coisas são e o modo como surgem mergulhadas no que 

suscitam em nós. Saber o que o penedo é – conhecê-lo – releva, por 

conseguinte, da capacidade de o apreender ‘embebido’ na nossa emoção: 

«Esta árvore que eu amo, revela-se-me no amor que lhe dedico. […] Amando 

a árvore, conheço-a, possuindo-a.»64.  

No poema “Poeta”, de Sempre (1898), perpassa a mesma ideia de que 

a relação do poeta com as coisas decorre de uma visão comovida – uma visão 

                                                 
60 Id. O Homem Universal e outros escritos, ed. cit., p. 78. Noutro lugar, diz Pascoaes: «Ao 
universo científico prefiro o poético, embora sejam ambos igualmente verdadeiros, ou o 
mesmo contemplado de dois pontos diferentes» (p. 41).  
61 Ibid, p. 26. 
62 Fernando Pessoa. II Pessoa por Conhecer – Textos para um Novo Mapa, ed. cit., p. 355.   
63 Teixeira de Pascoaes. O Homem Universal e outros escritos, ed. cit, p. 14.  
64 Ibid, p. 28 
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que traduz a consciência de que «tudo o que podemos ver são lembranças»65. 

Com efeito, o poder transfigurador da visão do poeta é descrito no poema 

pela relação com o tempo, que Pascoaes enuncia nos quatro primeiros 

versos: «Quando a primeira lágrima aflorou / Nos meus olhos, divina 

claridade / A minha pátria alumiou / Duma luz triste que era já saudade». O 

momento em que a primeira lágrima surge corresponde, precisamente 

(«quando»), à transformação das coisas em alma. Ou em saudade, pois, 

segundo Pascoaes, a saudade é a forma como as coisas ficam em nós 

espiritual ou imaterialmente, i.e., o modo como as conhecemos 

verdadeiramente66. Ao mesmo tempo, sendo a luz da visão saudosa uma «luz 

triste», ela denota, também, o valor ontológico ou metafísico intrínseco à 

visão do poeta, uma vez que, em virtude da concepção da sua origem como 

«declínio demiúrgico»67, «[a] tristeza é a essência das coisas»68.  

 No pensamento de Pascoaes, evidencia-se, portanto, uma definição de 

poesia segundo a qual a actividade poética consiste numa forma de ontologia 

que visa o conhecimento da alma ou da essência das cousas: «em mim, 

predominou sempre a mania de investigar a alma das cousas, ou essa 

aparição simbolizada nas aparências»69. Por outras palavras, a poesia nasce 

de uma «sensibilidade ontológica»70 perante o mistério que define todas as 

                                                 
65 Id. Santo Agostinho, ed. cit., p. 114.  
66 Id. Arte de Ser Português, ed. cit., p. 71: «Na sua íntima tendência mística [o coração 
português] despe a mulher do hábito material e transitório, e adora-a, extasiado, em alma 
ou presença de saudade».  
67 António M. Feijó. “Teixeira de Pascoaes”. Fernando Cabral Martins (org.). Dicionário de 
Fernando Pessoa e do Modernismo Português. Lisboa: Editorial Caminho, 2008, p. 600.    
68 Teixeira de Pascoaes. Santo Agostinho, ed. cit., p. 71: «A essência das cousas é tristeza, 
uma desilusão em que transcurece o fantasma do Criador, ou ele falecido na sua obra.»    
69 Ibid, p. 25. Itálicos do texto.  
70 Id. O Homem Universal e outros escritos, ed. cit, p. 8: «[os cientistas de carreira] são 
incapazes duma experiência directa, por míngua de sensibilidade vibrátil e penetrante de 
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coisas. Deste modo, porque só «[o]s poetas entendem a Verdade superior às 

coisas verdadeiras»71, o conhecimento poético visa o absoluto: «O absoluto é 

dos poetas e o relativo é da ciência. O sábio observa, analisa, decompõe; o 

filósofo generaliza, dá o conjunto; o poeta dá o significado anímico das coisas, 

a sua própria natureza»72.  

Para Alberto Caeiro, o que podemos conhecer é exactamente o que 

recebemos ‘na cara dos sentidos’, e que Caeiro converte em modo de 

pensamento: «E os meus pensamentos são todos sensações.»73. Por 

conseguinte, aquilo a que todos os homens chamam “pensamento” consiste 

em fechar a janela dos sentidos («Com filosofia não há árvores: há ideias 

apenas. / […] Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora»74). Caeiro 

usa, note-se, a mesma metáfora que serve a John Locke na descrição da 

mente, no seu Ensaio sobre o Entendimento Humano: os sentidos são as 

janelas por onde entra a luz num quarto escuro75. A mesma ideia de ‘correr 

as cortinas de uma janela’ surge no V poema de O Guardador de Rebanhos, 

onde o ataque contra a metafísica clássica se torna explícito.  

Neste poema, Caeiro recorre a argumentos que postulam uma certa 

ideia do que é ver apenas com a ‘janela aberta’. Referindo aí as questões que 

                                                                                                                                               
fenómenos em que a essência do mundo se traduz. Falta-lhes sensibilidade ontológica, 
idêntica às próprias cousas tornadas imanentes ou reveladas à nossa consciência. […] Mas 
a inspiração do poeta é a sua identidade com o Cosmos».  
71 Ibid, p. 63.  
72 Ibid, p. 19. 
73 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, IX poema, ed. cit., p. 48. 
74 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Não basta abrir a janela”, ed. cit., p. 109. 
75 John Locke: «Portanto, não posso deixar de admitir, uma vez mais, que as sensações 
externas e internas são as únicas vias pelas quais verifico que o conhecimento chega ao 
entendimento. Tanto quanto posso divisar, estas são as únicas janelas pelas quais a luz 
pode entrar neste quarto escuro» (John Locke. Ensaio sobre o Entendimento Humano. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, 3.ª ed., Livro II, capítulo XI, p. 200).    
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os textos filosóficos de Pessoa enumeram como as questões metafísicas76 – a 

criação do mundo, a relação entre causas e efeitos, Deus e a alma, o mistério 

e o sentido íntimo das coisas, o sentido do universo, as razões e os fins –, 

Caeiro faz depender o ataque à metafísica de um suposto modo natural de 

usar os sentidos, tornando equivalentes o incógnito e aquilo não se pode 

sentir. Atente-se, por exemplo, no verso: «Metafísica? Que metafísica têm 

aquelas árvores?»77. Trata-se de um verso que faz depender a metafísica de 

um erro a respeito da relação dos seres humanos com aquilo que não podem 

conhecer, porque não lhes é dado – o que o corrobora a ideia, apresentada 

num dos textos filosóficos de Fernando Pessoa, de que o pensamento supõe 

«sempre qualquer coisa de dado, de anterior ao [próprio] pensamento»78. Do 

conhecido – aquelas árvores de que não duvidamos, pois é pelos sentidos que 

nos vem a realidade – nunca podemos inferir um conhecimento do 

desconhecido, porque «[o] desconhecido à percepção nunca se pode tornar 

conhecido»79. Por outro lado, dizer que uma coisa tem metafísica é 

transformar a metafísica numa parte da coisa, e o ponto de Caeiro, dito com 

a máscara da imaginação «infantil e límpida»80 – as crianças, como em 

                                                 
76 Id. Textos Filosóficos. Vol. II. Estabelecidos e prefaciados por António de Pina Coelho. 
Lisboa: Editorial Nova Ática, 2006, pp. 78-79: «Qualquer sistema de pensar que se ocupa de 
Deus, da Liberdade e da imortalidade, quer afirmando-as quer negando-as é metafísico».  
77 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, V poema, ed. cit., p. 39. 
78 Num dos textos filosóficos de Pessoa, lê-se que «[a] metafísica […] supõe que o 
pensamento pode resolver problemas essenciais, que além de falso – porque o pensamento 
trabalha, ao fazê-lo, sobre determinados materiais, que ele não cria, e por isso não pode 
verificar; há sempre qualquer coisa de dado, de anterior ao pensamento –, também implica 
uma confiança excessiva em si próprio.». Id. Textos Filosóficos. Vol. I. Estabelecidos e 
prefaciados por António de Pina Coelho. Lisboa: Editorial Nova Ática, 2006, p. 85. 
79 «[…] é evidente que o raciocínio e a observação nunca podem mudar coisa alguma à nossa 
percepção directa das coisas; o infinito e o eterno são por sua natureza, e pela nossa, 
incognoscíveis. O desconhecido à percepção nunca se pode tornar conhecido.» (Ibid, “Da 
Impossibilidade de uma Ciência do Lexicon”, p. 151). 
80 Id. “Artigo para A Águia”. Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 219. O texto é 
a primeira parte de um artigo atribuído a Fernando Pessoa. 
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alguns textos clássicos do positivismo lógico81, são os seres com pouca 

metafísica, seres caracterizados pela «materialidade directa»82 dos seus 

conceitos –, é este: que parte é, se os nossos sentidos não a podem conhecer 

como conhecem a forma e a cor de uma árvore? Trata-se aqui, também, de 

um ataque ao «movimento tropológico» inerente ao pensamento de 

Pascoaes83. 

Na verdade, a argumentação de Caeiro transforma o metafísico num 

visionário, i.e., alguém que assevera a existência de «coisas que não podemos 

ver e que ofere[ce], para essa afirmação, razões puramente filosóficas ou 

conceptuais.»84. A descrição do metafísico como um visionário coloca num 

mesmo plano o ataque a metafísicos e poetas, porque ambos são definidos 

pela patologia que consiste em ‘ver significação’ e ‘cousas ocultas’, a 

patologia diagnosticada num dos Poemas Inconjuntos: «Tu, místico, vês uma 

significação em todas as cousas. / Para ti tudo tem um sentido velado. / Há 

                                                 
81 Segundo Otto Neurath, num projecto global de eliminação da metafísica, cada criança 
seria educada na linguagem da ciência unificada, a linguagem ideal ‘expurgada de toda a 
metafísica’ (Neurath. “Protocol Sentences”, in A. J. Ayer (ed.) Logical Positivism. The Free 
Press: New York, 1959, p. 201). Por outro lado, o conceito de frase protocolar é formulado 
por analogia com a linguagem infantil (cf. Ibid, p. 202).  
82 Os vários textos de apresentação do Mestre atribuem-lhe semelhanças com o pensamento 
infantil. Numa das notas de Campos, diz-se que os versos de Caeiro oferecem «a sensação 
infantil de vida, com toda a materialidade directa dos conceitos da infância, e toda a 
espiritualidade vital da esperança e do crescimento, que são do inconsciente, da alma e 
corpo, da infância.» (“Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. Poemas Completos 
de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 172).    
83 Segundo Cecília Pinheiro, «[o] movimento tropológico inerente ao “pensamento poético” 
de Pascoaes é, portanto, o da sinédoque. […] Para Pascoaes, o visível é sempre parte: a 
parte representa outra parte, ou seja, é símbolo da sua parte contrária.» (Cecília Pinheiro, 
op. cit., p. 66). 
84 A definição de Gilbert Ryle é formulada numa discussão sobre a natureza da metafísica. 
Cf D. F. Pears (ed.) The Nature of Metaphysics. New York: MacMillan, 1966, Final 
Discussion, p. 144. Para Pascoaes, «a poesia finda onde principia a ciência […] A ciência vê 
e conceitua; a poesia visiona e concebe» (Pascoaes. O Homem Universal e outros escritos, 
ed. cit., p. 72. 
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uma cousa oculta em cada cousa que vês»85. Assim, a lembrar a 

argumentação de Moritz Schlick contra uma ‘concepção agnóstica’ da 

verdade86, Caeiro pergunta no poema XXIV de O Guardador de Rebanhos 

«Por que veríamos nós uma cousa se houvesse outra»? e afirmará noutro 

lugar que «[o] que existe transcende para baixo o que julgamos que 

existe.»87. Este postulado de Caeiro acerca de uma «transcendência para 

baixo» corresponde à negação de uma visão semelhante à do pastor Belo, de 

Pascoaes: «Gosto de ver quando a luz ‘scasseia / Se acaso eu amo a vastidão 

do mar, / É quando olho outro mar de areia.»88.  

O problema do mistério surge no poema V de O Guardador de 

Rebanhos, com Caeiro a usar um argumento que passa por retirar sentido à 

linguagem dos poetas e metafísicos: «Sei lá o que é mistério!». Note-se que a 

ausência do determinante antes do nome «mistério» remete, justamente, 

para o facto de Caeiro estar a rejeitar um modo de falar, e faz pensar num 

ponto importante que parece aproximar as teses de O Guardador de 

Rebanhos dos argumentos aduzidos pelo Círculo de Viena acerca do não-

sentido – como se o que estivesse em causa fosse mostrar, a poetas e 

metafísicos, que nas suas proposições existem sinais sem denotação. No 

mesmo sentido, sobre conceitos metafísicos como «constituição íntima do 

universo», diz-se ainda no poema V «Tudo isto é falso, tudo isto não quer 

dizer nada»89. Na entrevista em Vigo, o programa de Caeiro, note-se, é 

                                                 
85 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Tu, místico”, ed. cit., p. 103.  
86 Cf. supra p. 36 (parte I). 
87 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “No dia brancamente nublado”, ed. cit., p. 93. 
88 Teixeira de Pascoaes. Belo, À Minha Alma, Sempre, Terra Proibida, ed. cit., p. 58.  
89 No caso da rejeição de palavras como ‘beleza’ («A beleza é o nome de qualquer cousa que 
não existe / Que eu dou às cousas em troca do agrado que me dão. / Não significa nada.», 
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descrito com termos semelhantes: «É com cousas que não querem dizer 

nada, excessivamente nada, que as pessoas têm feito obra até agora. É 

preciso acabar com isso.»90 Como notou Manuel Gusmão depois de 

considerar que a obra de Caeiro é, também, ‘uma poesia de interrogação 

sobre a linguagem’, nessa obra a incorporação de palavras e expressões 

transforma a citação num processo de sabotagem91, cuja finalidade é a de 

fazer ver no vocábulo uma espécie de palavra vazia. Dito de outro modo, o 

processo de citação reforça a ideia de que não é possível derivar sentido 

dessas palavras e expressões. Na verdade, o método de Caeiro é o descrito 

por Moritz Schlick: «não contradiz o metafísico, mas diz-lhe: “Eu não te 

consigo compreender”»92. 

                                                                                                                                               
Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXVI, p. 58), Caeiro 
evita-a por ser a expressão de um estado de alma. Evidenciando, de novo, uma aproximação 
a algumas ideias defendidas pelo positivismo lógico, Caeiro supõe que, exprimindo apenas o 
nosso agrado, a palavra não significa, porque não refere uma coisa real. Ser uma coisa 
significa ser recebido pelos sentidos; assim, «[a] manhã é uma cousa abstracta, está, não é 
uma cousa» (Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “A manhã raia”, ed. cit., p. 92). Para 
Caeiro, o real é as coisas diferentes: «Ora cada pedra é diferente de outra pedra, mas não é 
por não ser pedra: é por ter outro tamanho e outro peso e outra forma e outra cor.» (“Notas 
para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”, Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 
170). Caeiro procura, em última instância, fazer colapsar a distinção entre nomes e coisas, 
como o relato de uma das conversas entre Mestre e discípulos deixa claro: «Mas na verdade 
a gente devia dar a cada pedra um nome diferente e próprio, como se faz aos homens; isso 
não se faz porque seria impossível arranjar tanta palavra, mas não porque fosse erro…» 
(Ibid).  
90 Id. “Entrevista a A.C.”, Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 214. 
91 Manuel Gusmão: «Trata-se de expressões verbais que como tal são integradas no 
movimento do discurso poético, como ‘objectos’ de interrogação sobre a linguagem que esta 
poesia também é, entidades verbais cuja utilização ou tipo de significação se contesta, 
oriundas que são de um tipo de discurso contra o qual esta poesia diz constituir-se, ‘frases 
de personagens’, discurso de outrem, cuja sabotagem se destina a exibir o discurso próprio; 
ou, ainda, exibição de formulações que seriam idealmente típicas do que este discurso 
imagina dizer.» (Manuel Gusmão. [Introdução a] A Poesia de Alberto Caeiro, ed. cit., pp. 42-
42).   
92 Moritz Schlick. “Positivism and Realism“. (“Positivismus und Realismus”, Erkenntnis 3, 
1932, pp. 1-31. Translated by Peter Heath). Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., p. 284. Cf. 
nota 6. Veja-se o texto de Pessoa sobre um hipotético leitor de metafísica. Caeiro é um leitor 
anormal de livros de metafísica, ou seja, não compreende porque não percebe as palavras:    

Um indivíduo qualquer, desconhecedor do que seja o calculo differencial, não diz, 
ao folhear um livro sobre o assunto: «isto é incompreensível», ou, «este homem não 
sabe o que diz»; diz simplesmente, «não compreendo isto». Mas o mesmo individuo, 
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O projecto anti-metafísico de Caeiro, um projecto alicerçado no 

«objectivismo absoluto»93 que Ricardo Reis refere no seu prefácio, supõe 

igualmente uma visão marcada pela «indiferença das cousas», a indiferença 

que faz chorar Pascoaes («Eu choro sobre a indiferença das cousas…»94). A 

visão não comovida permite ver só factos: 

De longe vejo passar no rio um navio… 
Vai Tejo abaixo indiferentemente. 
Mas não é indiferentemente por não se importar comigo 
E eu não exprimir desolação com isto… 
É indiferentemente por não ter sentido nenhum 
Exterior ao facto isoladamente navio 
De ir rio abaixo sem licença da metafísica… 
Rio abaixo até à realidade do mar.95 

 

A observação é marcada pela distância (de Caeiro) e pela indiferença 

(no navio), uma indiferença que o poeta descreve como ‘ausência de sentido’. 

O navio vai ‘indiferentemente’ porque não há sentido exterior ao facto, ou 

seja, o facto está isolado – o que significa dizer sem significação, «sem 

metafísica». Na verdade, o ‘navio só facto’ é aquilo a que Caeiro chama ‘uma 

coisa’: «As cousas não têm significação: têm existência»96. Assim, a realidade 

                                                                                                                                               
se fôr também desconhecedor de metaphysica, já vulgarmente não diz, ao folhear 
um livro sobre esse assunto: «não compreendo isto»; a sua tendência é para dizer: 
«que confuso que é este homem!», ou «isto é incompreensível». É que o ponto 
technico da metaphysica consiste em pensamentos e idéas, e não nas palavras 
empregadas, que são as correntes. E se o mesmo individuo folhear um livro em que 
essas idéas metaphysicas estejam expostas em verso, redobrarão as accusações ao 
auctor por aquilo que é, afinal, a ignorância d’elle que está lendo.  

II Pessoa por Conhecer – Textos para um Novo Mapa, ed. cit., pp. 105-106. 
93 Id. Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 28: «Caeiro é, em filosofia, o que 
ninguém foi: um objectivista absoluto. […] Nada o demonstra melhor que um verso que é 
talvez o supremo da sua obra. “A Natureza é partes sem um todo”». 
94 Teixeira de Pascoaes. Verbo Escuro. Senhora da Noite, ed. cit., p. 106. 
95 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “De longe vejo”, ed. cit., p. 93.  
96 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXXIX, ed. cit., p. 67. Compare-se 
esta definição de ‘coisa’ com os conhecimentos da ciência e da vida quotidiana que Carnap 
enumera em Pseudoproblemas na Filosofia: «o conhecimento de um corpo físico “deixa-se 
reconduzir” a percepções; uma determinada vivência “consiste” na percepção visual de um 
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é formada por coisas ou factos. A realidade (do mar) é o conjunto dos ‘factos 

isoladamente’.  

A mesma definição de realidade, note-se, subjaz à ética de Caeiro, a 

qual, segundo vários textos de apresentação do Mestre, é caracterizada pela 

rejeição da ‘ternura perante as coisas’97. A este respeito, a reacção de Caeiro 

à figura a que chama ‘amigo de gente’ é elucidativa: o poeta ouve as palavras 

de um homem preocupado com a questão social, mas não o entende98. 

Opondo facto e valor, propõe-se, portanto, viver com a única verdade dos 

factos (é isso que «comove até às lágrimas»), e ‘existir claramente sem 

preocupação’ com a humanidade. Do mesmo modo, o que é verdadeiro e real 

num homem que o poeta vê passar é seu o corpo. O corpo é o mesmo que o 

«facto isoladamente navio», é o homem só músculos, sem a falsa realidade 

mental: «Que perfeito que é nele o que ele é – o seu corpo, / A sua verdadeira 

realidade que não tem desejos nem esperanças, / Músculos e a maneira certa 

e impessoal de os usar»99.  

Os argumentos contra a ideia de ver o que lá não está articulam, na 

verdade, aquilo a que Wilfrid Sellars chamou o «mito do dado», ou seja, 

trata-se de uma argumentação em que se passa do facto de que alguém tem 

a experiência de um objecto vermelho para o facto – epistémico – de que isso 

                                                                                                                                               
sino, na percepção auditiva de um som e num complexo sensorial de tal e tal género; uma 
determinada percepção sonora “consiste” em sensações individuais destes e daqueles 
géneros» (Pseudoproblemas na Filosofia. A psique alheia e a disputa em torno do Realismo. 
Tradução de António Zilhão. Lisboa: Livros Cotovia, 2002, p. 15). 
97 Id. “Alberto Caeiro – Translator’s Preface”. Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit., 
p. 159. 
98 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXXII, ed. cit., pp. 62-63. 
99 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos. “Entre o que vejo de um campo”, ed. cit., pp. 104-
105. 
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significa conhecer o facto de que esse objecto é vermelho100: «Sei isto porque 

os meus sentidos mo mostraram»101. A proposta radical de Caeiro, 

transformando o dado num fundamento, é apresentada como negação de um 

conhecimento não imediato, i.e., irredutível a uma experiência sensorial. 

Neste sentido, a enumeração que culmina naquele que Ricardo Reis102 

considerou o verso «supremo» de Caeiro sugere, precisamente, que a verdade 

não existe como conjunto ou totalidade, e que esta é a verdade que Caeiro 

viu:  

       […] 
Vi que não há Natureza, 
Que Natureza não existe, 
Que há montes, vales, planícies,  
Que há árvores, flores, ervas, 
Que há rios e pedras, 
Mas que não há um todo a que isso pertença, 
Que um conjunto real e verdadeiro 
É uma doença das nossas ideias.  
 
A Natureza é partes sem um todo.  
[…]103 

 
 

A impossibilidade de conceber uma totalidade resulta do facto de não 

ser possível pensá-la, segundo o que Caeiro define como pensamento: «Devia 

haver adquirido um sentido do “conjunto”; / Um sentido, como ver e ouvir, do 

                                                 
100 Para Sellars, «uma das formas que o Mito do Dado adquire é a ideia de que existe, e deve 
existir, a estrutura de uma matéria de facto, de tal modo que (a) possamos assegurar não 
apenas que conhecemos não inferencialmente um facto como também que isso não 
pressupõe um conhecimento de outra matéria de facto ou de verdades gerais, e que (b) esse 
conhecimento não inferencial dos factos […] constitui o último tribunal para que apelamos 
nas nossas alegações factuais». (Wilfrid Sellars, “Empiricism and The Philosophy of Mind”. 
Science, Perception and Reality. London: Routledge & Kegan Paul, 1963. Disponível em 
arquivo electrónico: http://www.ditext.com/sellars/epm.html). Os argumentos de Sellars 
constituem, no fundo, teses contra o fundacionalismo.    
101 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Dizes-me: tu és mais alguma 
coisa”, ed. cit., p. 107 
102 Cf. supra nota 93. 
103 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, XLVII poema, ed. cit., p. 72. 
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“total” das cousas»104. A conclusão extraordinária de Caeiro, deduzida da 

visão nítida e objectiva, supõe, ao mesmo tempo, a crítica da noção de um 

conhecimento total. Na verdade, a reiteração da ideia de uma ligação à 

realidade imediata, que outros versos de Caeiro realizam, parece inverter, 

em última instância, a concepção segundo a qual o poeta é o homem 

«integrado na sua verdade cósmica»105, ou seja, uma concepção análoga à de 

Pascoaes. Esta noção, note-se, decorre de uma cosmologia peculiar, escorada 

numa mundividência neoplatónica que supõe um momento original, em que 

as coisas existiam no ‘seio do criador’106, e descreve a criação como 

decadência. Daquele momento, terá ficado nos homens a ideia de infinito: «a 

ideia de infinito ou, melhor, o sentimento é, em todas as criaturas, como 

vaga lembrança universal: lembrança acordada nos poetas; esquecida nos 

outros, que são poetas esquecidos»107.  

Com efeito, para o autor de Sempre, ver poeticamente significa 

avistar: «Desta boa janela, avisto estranhos mundos»108. Por esta razão, 

Pascoaes fala num «conhecimento poético ou remoto» por oposição a «um 

conhecimento próximo ou científico»109. O remoto, deslumbrando o poeta, 

                                                 
104 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Num dia brancamente nublado”, ed. cit., p. 93. 
105 Teixeira de Pascoaes, O Homem Universal e outros escritos, ed. cit., p. 33. 
106 «A matéria espiritualiza-se, porque foi imaterial, ou por tendência hereditária. É um 
regresso consciente à sua origem, ao próprio seio do Criador. O Criador lembrando-se de si 
mesmo, é a Criação. Notai a máscara saudosa que todas as cousas põem na cara.» (Id., 
Santo Agostinho, ed. cit., p. 118). «Tudo o que vem à flor da nossa vida, sobre de infinitas 
profundidades, da mesma origem do tempo, desde o instante em que a negra eternidade 
principiou a desatar-se em horas luminosas, desde sempre». (Id. O Homem Universal e 
outros escritos, ed. cit., p. 19).  
107 Id. O Homem Universal e outros escritos, ed. cit., p. 19. 
108 Id.. Londres. Cantos Indecisos, Cânticos, ed. cit., p. 45. 
109 Id. “Apresentação do Teatro dos Estudantes de Coimbra”. In Ensaios de Exegese 
Literária e Vária Escrita, ed. cit., p. 216. Como notou Silvina Rodrigues Lopes, a obra de 
Pascoaes atesta uma concepção de poesia como forma mais elevada de filosofia, «um devir 
poético da filosofia, que nos remete para os românticos alemães, e a sua concepção da poesia 
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inspira-o a uma dispersão cósmica: «E a sombra do Remoto me deslumbra! / 

E morro, e me disperso…»110. No mesmo sentido, noutro poema que contém 

elementos para a definição de uma poética – o poema “Poeta”, de Vida 

Etérea (1906), Pascoaes descreve a poesia como tendo origem numa entrega 

incondicional do poeta, que surge como aquele que, perseguindo as coisas, se 

confunde com elas111. Nesta entrega, a contemplação dá lugar ao sonho, em 

virtude da comoção de alguém que vê: «E se olho a flor, a estrela, o céu 

doirado, / Que infinda comoção me faz sonhar»112. A visão do poeta é, 

portanto, uma visão comovida: «Não posso abrir os olhos sem abrir / Meu 

coração à dor e à alegria». O espanto surge, também, como uma forma de 

tornar cada coisa fantástica, ou espectral113, ou seja, como forma de conhecer 

verdadeiramente a realidade, porque, diz Pascoaes numa passagem de 

Santo Agostinho (1945), «[a] realidade não é real mas fantástica»114. De 

facto, o ritmo arrebatado, impetuoso, do poema decorre do processo de 

identificação que a admiração comovida produz; uma coisa transforma-se 

noutra coisa. O poema, reproduzindo a sucessão de processos de 

metamorfose, imita o olhar do poeta, i.e., o olhar que vê numa coisa outra. 

Note-se como o próprio verbo que realiza a predicação, o verbo ser, 

                                                                                                                                               
como Real Absoluto» (Silvina Rodrigues Lopes. [Apresentação crítica de] Poesia de Teixeira 
de Pascoaes. Lisboa: Editorial Comunicação, 1987, p. 17).  
110 Versos de “Longe de Tudo” (Sempre). Id. À Minha Alma, Sempre, Terra Proibida, ed. cit., 
p. 193. 
111 Segundo Jacinto do Prado Coelho (“Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes”, ed. cit., pp. 
191-192), «enquanto o espírito de Pessoa se retrai, se encasula, dando-se a viajar no 
labirinto subjectivo, o de Pascoaes é centrífugo, expansivo, derrama-se pelo mundo da 
imaginação, por uma Natureza povoada de almas, pelo infinito do espaço e do tempo. […] 
em Pascoaes […] o mundo é projecção do eu, e, por sua vez, o eu dilui-se no mundo.»   
112 Teixeira de Pascoaes. Poema “Poeta”, de Vida Etérea (Para a Luz, Vida Etérea, Elegias, 
O Doido e a Morte, ed. cit., p. 206).  
113 Ver para além da «superfície das coisas» é ver a existência como vasto «panorama 
espectral» (Id., O Homem Universal, ed. cit., p. 80). 
114 Id., Santo Agostinho, p. 37.  
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desaparece na descrição. Ver é ver outra coisa: «É tudo para mim 

extraordinário! / Uma pedra é fantástica! Alto monte / Terra vida, a sangrar, 

como um Calvário / E branco espectro, ao luar, a minha fonte!»115.  

Do silêncio, o substractum116, surgem as vozes («É tudo luz e voz! 

Tudo me fala»), como se o Universo falasse através do poeta, que rejeita a 

ideia de um «mundo fatal e eternamente mudo»117. Com efeito, o poeta irá 

estabelecer a correspondência entre a solidão e a montanha, o crepúsculo e a 

tristeza, dando forma a uma concepção em que o dualismo sujeito/objecto 

desaparece, na medida em que as coisas cercam um sujeito que é já parte 

delas. Parece estar em causa, ao mesmo tempo, aquilo a que Pascoaes 

chama uma «intimidade objectivada» – «[a] imensidade é intimidade 

objectivada. A realidade material é um desdobramento, para fora, da 

realidade espiritual, uma subida à superfície.»118, – e que se traduz na ideia 

de que o olhar do poeta lhe permite encontrar em cada coisa uma 

correspondência humana, i.e., universal: 

Para um físico, a realidade da luz não está na luz, mas na onda 
electromagnética invisível. Para o poeta, a realidade da luz está 
na luz, nesse fulgor imediato em que se nos desvenda a paisagem 
como irmã da nossa alma, que é também deserto, mar e montanha 
ou tristeza, mágoa, melancolia. A magia é oceânica, desértica, a 
tristeza e a melancolia montanhosa, a mesma tristeza molhada de 
lágrimas, queimada do sol, ou batida das nuvens e do vento.119   

                                                 
115 Id. Poema “Poeta”, de Vida Etérea, ed. cit., p. 206.  
116 Em O Homem Universal, Pascoaes afirma: «Tudo é música e a sua dimensão silenciosa, 
que o silêncio é o substractum da música, o leito da mobilidade ondulatória e natureza 
fantásticas das cousas. […] Quem se atreve a ver e a ouvir?» (Id. O Homem Universal e 
outros escritos, ed. cit., p. 111). Noutra passagem, diz que o «universo é de natureza sonora» 
(Ibid, p. 35).  
117 A expressão é de Antero de Quental e caracteriza o «materialismo». (Antero de Quental. 
Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do Século XIX, Fac-Simile do Autógrafo. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 103).  
118 Teixeira de Pascoaes. O Homem Universal e outros escritos, ed. cit., p. 54. 
119 Ibid, p. 81. 
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 Regressando a “O Poeta”, do mesmo modo que, em Senhora da Noite, 

os sentidos são um lugar cavernoso, onde nascem visões e se repercutem 

sons – «Os meus sentidos / São caverna onde os ventos adormecem / E onde 

vagam espectros, aturdidos, / Que me aparecem.»120 –, no poema de Vida 

Etérea os sentidos assinalam uma relação especial entre sujeito e realidade: 

«Sinto que perco, às vezes, os sentidos / E que vou a flutuar num rio 

aéreo…». Perder os sentidos é a indicação de que, para o poeta, a relação 

com a realidade rejeita a matéria, em nome de outras visões: «A sombra 

aérea / Do sonho me trespassa e me embriaga / Os sentidos, que, ao mundo 

da matéria, / Se fecham, como a tampa dum sepulcro»121.  

De facto, se na parte I do poema “O Poeta” uma coisa se torna outra 

coisa devido à visão comovida do ser que contempla com admiração, na parte 

II o ser que vê torna-se parte das coisas, de tudo o que existe. Da ideia de 

que ver é ver outra coisa o poema passa à ideia de que ver, no caso do poeta, 

é ser outra coisa122. Sem sentidos – enquanto místico sem o corpo123 – e 

disperso em virtude da sua paixão ou ternura imensa pelas coisas (a ternura 

com que o olhar do poeta ‘cobre’ até uma pedra124), o poeta define-se pela 

necessidade de suprir o que falta, sendo uma espécie de novo deus a conferir 

                                                 
120 Id. Senhora da Noite. Verbo Escuro, ed. cit., p. 35. 
121 Poema “A Sombra do Vento”, de As Sombras (As Sombras, À Ventura, Jesus e Pã. 
Introdução de Gil de Carvalho. Lisboa: Assírio & Alvim, 1996, p. 51).   
122 «Contemplar é ser, de algum modo, a figura contemplada», escreve Pascoaes em Verbo 
Escuro. (Id. Senhora da Noite, Verbo Escuro, ed. cit., p. 86).  
123 Escreve Pascoaes que «[n]os nossos poetas mais notáveis, é mística a essência da sua 
poesia, se, porventura, existe diferença entre poesia e misticismo.». “Guerra Junqueiro”. In 
Ensaios de Exegese Literária e Vária Escrita, ed. cit.,p. 54. 
124 No poema “Os meus olhos e uma pedra”, de As Sombras, o poeta diz que os seus olhos 
cobrem de ternura a «pedra inconsciente» (Id. Sombras, À Ventura, Jesus e Pã, ed. cit., p. 
75). 
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harmonia à existência: «Sou velho tronco, a arder, homens gelados! / Ó 

trevas, vinde a mim: sou claro dia». Assim, a terceira parte do poema 

descreve o resultado desta «mística ascensão» do poeta, cujo corpo tomba 

após o fogo de paixão que o faz participar de todas as coisas. O coração 

desprende-se («Lá vai»), na sequência da viagem que dispersou qualquer 

subjectividade, deixando um coração que é já cinza: «Lá vai meu coração / 

quimérico, a sonhar». Estamos perante a imagem do poeta que circunda e se 

confunde com o Universo, vendo, ‘sob os pés’, «estrelas a fulgir».  

Para Pascoaes, não esqueçamos, «a substância das coisas é o delírio», 

segundo um verso de Vida Etérea125. Por conseguinte, o «ímpeto cósmico»126 

que o poema traduz é a forma mais exacta de mostrar a identificação entre o 

poeta e as coisas, uma identificação que começa com a contemplação e 

termina na ascensão mística («Uma visão de Deus todo o meu ser 

deslumbra»), culminando, por conseguinte, no momento em que «o sujeito 

conhecedor não teria qualquer ponto de vista particular»127.  

O conhecimento do poeta Alberto Caeiro decorre, por seu turno, da 

enfatização da posição em que se encontra aquele que vê. As referências ao 

espaço de Alberto Caeiro, como se fosse possível ligar o texto e o poeta a 

coordenadas de enunciação, a uma realidade deicticamente localizável, 

enquanto traduzem a negação da possibilidade de se estar sempre «além»128, 

                                                 
125 Id. Poema “Deslumbramento”. Para a Luz, Vida Etérea, Elegias, O Doido e a Morte, ed. 
cit., p. 158.   
126 Alfredo Margarido. Teixeira de Pascoaes. A Obra e o Homem, Lisboa: Arcádia, 1961. p. 
252. 
127 S. N. Hampshire, “Criticisms of Metaphysics”, in D. F. Pears (ed.) The Nature of 
Metaphysics. New York: MacMillan, 1966, p. 33.       
128 Teixeira de Pascoaes. Cantos Indecisos, XXXV, Londres. Cantos Indecisos, Cânticos, ed. 
cit., p. 48: «O poeta é um pobre doido, errando, sempre além. / Deste mundo, a cantar, em 
vida se desterra».  
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«longe de tudo», inscrevem o eu que conhece numa distância irredutível, 

antítese da fusão à Pascoaes: «Mas o que faz rir a valer é que nós pensamos 

sempre noutra cousa, / E estamos sempre fora dela porque estamos aqui.»129  

Na verdade, a observação de Caeiro é marcada pela distância relativamente 

àquilo que é observado – um pastor do monte e as suas ovelhas130 ou um 

navio que parte – e que está sempre do outro lado, ali:  

Para além da curva da estrada  
Talvez haja um poço, e talvez um castelo,  
E talvez apenas a continuação da estrada.  
Não sei nem pergunto  
Enquanto vou na estrada antes da curva  
Só olho para a estrada antes da curva. […] 
Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos.131.  

 

A autodescrição do poeta articula-se, portanto, com a de uma «casa». 

Caeiro é parte do lugar onde está: «Vivo no cimo dum outeiro / Numa casa 

caiada e sozinha / E essa é a minha definição»132. Por outras palavras, a casa 

representa a relação de Caeiro com o exterior, sendo o Mestre o poeta que se 

propõe «Endireitar, como uma boa dona de casa da Realidade, / As cortinas 

nas janelas da Sensação / E os capachos às portas da Percepção»133. Aquilo 

que Caeiro é releva, com efeito, de uma espécie de sabedoria infantil, a 

sabedoria que Álvaro de Campos também irá recuperar. Como a «criança 

                                                 
129 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Não tenho pressa”, ed. cit., p. 
105. 
130 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Pastor do monte, tão longe de mim com as tuas 
ovelhas”, ed. cit., p. 103.   
131 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Para além da curva da estrada”, ed. cit., p. 86. 
132 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXX, ed. cit., p. 61. 
133 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos. “Passar a limpo a Matéria”, ed. cit., p. 87. Num 
estudo sobre o espaço fechado na obra de Fernando Pessoa, Leland Robert Guyer, partindo 
da ideia junguiana de um significado arquetípico, pretende mostrar que os heterónimos e o 
ortónimo transformam a imagem da casa «[n]um meio para a expressão do eu» (Leland 
Robert Guyer. Imagística do Espaço Fechado na Poesia de Fernando Pessoa. Lisboa: INCM, 
1982, p. 231).    
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que pensa em fadas e acredita nas fadas», Caeiro «sabe que ser é estar em 

um ponto»134. Assim, o sorriso de Alberto Caeiro, ao perceber que o ruído do 

relógio «simboliza ou significa / […] a sensação de encher a noite enorme / 

Com a sua pequenez»135, certifica a felicidade de se estar num ponto que 

‘abafa’ tudo: «E esta pequena cousa de engrenagens que está em cima da 

minha mesa / Abafa toda a existência da terra e do céu…»136. Por outras 

palavras, a felicidade de se encontrar num ponto em que «para além da 

realidade imediata não há nada», num ponto em que se está a uma «grande 

distância»137 de tudo.   

 Caeiro representaria, portanto, a possibilidade de uma «ligação 

directa com a terra». Esta possibilidade surge, na verdade, como a hipótese 

de negar o conhecimento poético pensado como um «conhecimento remoto», 

um conhecimento das estrelas, de tudo o que está distante:  

A noite desce, o calor soçobra um pouco. 
Estou lúcido como se nunca tivesse pensado  
E tivesse raiz, ligação directa com a terra, 
Não esta espúria ligação do sentido secundário chamado a vista, 
A vista por onde me separo das cousas, 
E me aproximo das estrelas e das cousas distantes –  
Erro: porque o distante não é o próximo, 
E aproximá-lo é enganar-se.138 

     

 O erro é aqui um nome para a ‘loucura transcendente’ de Pascoaes, 

i.e., para uma poética que concebe o poeta sempre longe, do outro lado das 

                                                 
134 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “ A criança que pensa em fadas”, ed. cit., p. 92.   
135 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XLVI, ed. cit., 69. 
136 Ibid. 
137 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “É noite”, ed. cit., p. 91. 
138 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “A noite desce”, ed. cit., p. 95.  
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estrelas139. Em Caeiro, «[p]ara além da realidade imediata não há nada»140, 

os dados dos sentidos são tudo. Na verdade, a ideia de uma ligação directa 

com a terra traduz o desejo do poeta que se diz «o único poeta da Natureza». 

Como António M. Feijó fez notar, Alberto Caeiro e Teixeira de Pascoaes são 

herdeiros do programa do romantismo, na medida em que colocam a 

Natureza – ou a «terra» – como objecto do discurso de poetas141. Em ambos, 

de igual modo, a possibilidade de o poeta ser um intérprete da Natureza 

surge como «cousa odiosa»142. Nas palavras de Pascoaes, ela mostra-se 

imediatamente: «É claro que não há sinais nem símbolos, porque a Natureza 

não tem segundas intenções. Mostra-se logo, imediatamente, aos que têm 

olhos de poeta»143. Caeiro, por seu turno, postula, como razão da poética da 

visão nítida, a possibilidade de uma «química directa».  

A visão fundada na «química directa» surge, como em Pascoaes, 

enquanto corolário de uma descoberta acerca da essência da Natureza e das 

coisas. Porque «a Natureza não tem dentro»144, e as coisas, como as bolas de 

sabão que a criança larga da palhinha, «são aquilo que são […] / E ninguém, 

nem mesmo a criança que as deixa, / Pretende que elas são mais do que 

parecem ser»145, o conhecimento do ‘poeta da Natureza’ releva de uma 

                                                 
139 «Ó pintora ideal, que passas para a tela, / Das cousas materiais a essência 
transcendente, / A tua alma parece uma longínqua estrela / E assim longínquo é tudo o que 
a tua alma sente» (Teixeira de Pascoaes. Cantos Indecisos, XLV, ed. cit., p. 51.). 
140 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “É noite”, ed. cit., p. 91. 
141 Cf. António M. Feijó, “A constituição dos heterónimos. I. Caeiro e a correcção de 
Wordsworth”, ed. cit., pp. 53-57. 
142 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXXI, ed. cit., p. 61. 
143 Teixeira de Pascoaes. O Homem Universal e outros escritos, ed. cit., p. 60. 
144 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXVIII, ed. cit., p. 
60. 
145 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXV, ed. cit., p. 57. 
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relação não mediada, «sem um corredor do pensamento»146 . Por outras 

palavras, Caeiro retira de uma descrição da Natureza a ideia de ver só com 

os olhos: «Criança desconhecida e suja brincando à minha porta / […] 

Aprecio a tua presença só com os olhos»147. A descoberta de Caeiro – tornar-

se como a Natureza – implica, segundo o prefácio atribuído a Thomas 

Crosse, a redefinição da própria ideia romântica de um «homem natural». É 

esta a verdade – o ovo de Colombo – de Caeiro: 

Wordsworth opusera o homem natural ao homem artificial; para 
Caeiro o “homem natural” é tão artificial como outra coisa 
qualquer, com excepção da Natureza. 
A primeira impressão que temos de Caeiro é a de que todos sabem o 
que ele nos diz, não sendo, por isso, necessário dizê-lo. Mas é a 
velha história do ovo de Colombo. Se todos o sabem, por que razão 
ninguém o disse? Se não vale a pena dizê-lo, mas é verdadeiro, por 
que motivo todos os poetas disseram o contrário? 148 

 

Ser natural como a Natureza significa, segundo a “Entrevista” a 

Alberto Caeiro, corrigir poetas que descobrem sentimentos humanos nas 

árvores, incluindo-os no conjunto dos homens falsos:  

Se às vezes eu digo que as flores sorriem  
E se eu disser que os rios cantam,  
Não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores  
E cantos no correr dos rios… 
  
É porque assim faço mais sentir aos homens falsos    
A existência verdadeiramente verdadeira das flores e dos rios.149      

 

                                                 
146 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XLVI, ed. cit., p. 70: «Procuro dizer 
o que sinto / Sem pensar em que o sinto. / Procuro encostar as palavras à ideia / E não 
precisar dum corredor do pensamento para as palavras.» 
147 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “Criança desconhecida e suja”, ed. cit., p. 101.  
148 Id. “Alberto Caeiro – Translator’s Preface”. Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit., 
tradução de Manuela Rocha, p. 170.  
149 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXXI, ed. cit., p. 61. 
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A posição de Caeiro recupera, na verdade, um ponto que surge nos 

textos filosóficos de Pessoa, e que diz respeito às explicações sobre os erros 

básicos da filosofia. Como observou também António M. Feijó, o poema em 

que Caeiro fala do riso que lhe provoca a leitura de um poeta místico 

permite dar «um nome próprio, Pascoaes, ao portador abstracto da patologia 

particular que consiste em animar o inanimado»150. No entanto, em 

Pascoaes, não se trata, exactamente, de atribuir características humanas à 

Natureza, de, como diria George Lewes151, ‘animar a Natureza com 

tendências ou comportamentos humanos’152. A reiteração da novidade 

absoluta de Caeiro – o prefácio de Crosse descreve-o como o autor de uma 
                                                 
150 António M. Feijó, “Teixeira de Pascoaes”, Dicionário do Modernismo Português, ed. cit., 
p. 599. 
151 George Lewes, autor de Science and Speculation (1904). Kessinger Publishing, 
LaVergne, 2010. A obra de Lewes faz parte da biblioteca pessoal de Fernando Pessoa (cf. 
Jerónimo Pizarro, Patricio Ferrari & Antonio Cardiello. A Biblioteca Particular de 
Fernando Pessoa, ed. cit., p. 84). O texto de Lewes, consistindo no prólogo da sua História 
da Filosofia, repete a ideia de que os objectivos da filosofia metafísica visam o impossível, 
na medida em que o conhecimento a que os metafísicos aspiram ignora os limites das 
faculdades humanas. Lewes apresenta também uma comparação entre as pessoas que 
mostram interesse pela metafísica e as que consideram certas acções mais poéticas do que 
outras. Assim, conta a anedota do homem que quer atravessar o Atlântico a pé: «Mesmo 
entre aqueles que admitem que a Ontologia é uma investigação impossível, existem muitos 
que defendem que ela deveria ser mantida, devido às “visões sublimes” que supostamente 
nos oferece. Isto é como se um homem desejoso de ir à América insistisse em ir a pé, porque 
as viagens a pé são mais poéticas do que as viagens a vapor; dir-lhe-iam em vão que é 
impossível atravessar o Atlântico a pé; e ele pode admitir esse facto humilhante, mas a sua 
alma sublime tem visões de um misterioso caminho pelo qual ele espera passar. Ele morre 
sem chegar à América; mas até ao último suspiro ele garante que descobriu o caminho em 
que outros podem alcança-la.» (p. 12) 
152 Para Pessoa, a projecção de uma ideia de alma nas coisas é um dos erros de toda a 
filosofia: «[t]oda a filosofia é um antropomorfismo. O erro fundamental é admitir como real 
a alma do indivíduo, o erigir a consciência do indivíduo em consciência absoluta e a 
Realidade em individualidade» (Fernando Pessoa. Textos Filosóficos. Vol. I, ed. cit., p. 33). 
Pessoa reitera assim um dos argumentos tradicionais no ataque à metafísica. Hume, apesar 
de lhes atribuir o mesmo erro de projecção, desculpa as crianças e os poetas: 

É verdade que esta inclinação é eliminada por um pouco de reflexão e encontra-se 
apenas em crianças, poetas e filósofos antigos. Aparece nas crianças, no seu desejo 
de bater nas pedras que as magoam; nos poetas, na sua prontidão de personificar 
todas as coisas; nos filósofos antigos, nestas ficções da simpatia e da antipatia. 
Devemos perdoar as crianças em razão da sua idade; os poetas, porque afirmam 
seguir se reserva as sugestões da fantasia; mas que desculpa encontraremos para 
defender os filósofos de tão manifesta fraqueza? 

David Hume. Tratado da Natureza Humana. Livro I, Parte 4, Secção III. Tradução de 
Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p.271) 
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poesia ‘demasiado nova’153 – inflecte, na verdade, o alcance da ligação a 

Pascoaes no que se prende com o conhecimento da Natureza e das coisas. 

Com efeito, no poema “O Homem e o Universo”, de Para a Luz, a alma 

surge como realidade impressionável, aprendendo com a Natureza os 

sentimentos humanos: «Ensinou-lhe a Tristeza um dia que anoitece / 

Mostrou-lhe o Indefinido o vago da penumbra…»154. Note-se como, nestes 

dois versos, a disposição sintáctica, ao pôr em relevo a agência daquilo que 

não é humano (a penumbra e o dia ensinam à alma a tristeza e a 

indefinição), torna claro que os sentimentos são impressões da Natureza, 

impressões naturais, na alma humana. Analogamente, Caeiro descreve a 

sua humanidade em função de uma semelhança com as coisas naturais: 

«comovo-me como a água corre quando o chão é inclinado»155. O seu sorriso, 

na descrição sublimada de Álvaro de Campos, era «um sorriso como o que se 

atribui em verso às coisas inanimadas belas, só porque nos agradam – 

flores, campos largos, águas com sol – um sorriso de existir, e não de nos 

falar»156. Em ambos os casos, trata-se, claro está, de retirar lições da 

Natureza – lições sobre a impossibilidade da metafísica, segundo toda a 

argumentação de Caeiro.  

A crítica da metafísica concretiza-se em Caeiro através do 

despojamento conceptual, que a visão clara, não profunda, realizaria, 

permitindo ver o próprio objecto, ou seja, o facto só navio. Pese embora a 

                                                 
153 Id. “Alberto Caeiro – Translator’s Preface”. Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit, 
p. 155. 
154 Teixeira de Pascoaes. Para a Luz, “O Homem e o Universo” (Para a Luz, Vida Etérea, 
Elegias, O Doido e a Morte, ed. cit., p. 75). 
155 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, XIV poema, ed. cit., p. 56.  
156 Id. “Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. Poemas Completos de Alberto 
Caeiro, ed. cit., p. 157. 
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afirmação reiterada da ligação directa às coisas e da importância da 

«realidade imediata», a relação entre Caeiro e o mundo, como Eduardo 

Lourenço fez notar, releva da «distância (infinita) que separa consciência e 

mundo, olhar e coisa vista»157. No mesmo sentido, Álvaro de Campos 

sublinha que os dois tratados de António Mora – O Regresso dos Deuses e 

Os Prolegómenos a uma Reformação do Paganismo –, transformando as 

ideias de Caeiro num «sistema coerente e lógico», articulam a tese de um 

«Dualismo Absoluto»158. Por outras palavras, as sensações de Caeiro 

acentuam a distância entre sujeito e objecto, negando deste modo a 

familiaridade ou intimidade que Moritz Schlick159 também atribui à filosofia 

dos metafísicos e dos místicos, ou seja, a ideia de que o acto cognitivo 

consiste no estabelecimento de uma relação íntima entre um sujeito 

cognoscente e o objecto que é conhecido160.  

A definição de “metafísica” que surge nos textos de Alberto Caeiro 

articula, na verdade, alguns pontos que remetem para uma concepção 

                                                 
157 Eduardo Lourenço continua dizendo que «Caeiro nasce para a anular, mas é no espaço 
que separa olhar e realidade, consciência e sensação que o seu verbo (a sua voz) irónica e 
gravemente se articula.» (Eduardo Lourenço. Pessoa Revisitado. Leitura Estruturante do 
Drama em Gente, ed. cit., p. 39).  
158 Id. Álvaro de Campos. “Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. Poemas 
Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 171.  
159 Segundo António Pina Coelho, é provável que Pessoa tivesse lido Space and Time in 
Contemporay Physics, de Moritz Schlick (cf. Os Fundamentos Filosóficos da Obra de 
Fernando Pessoa. Vol. I. Lisboa: Verbo, 1971, p. 59, nota 13). No âmbito de uma 
aproximação de Pessoa e Nietzsche, Carla Gago notou que «a quantidade de volumes 
especializados na biblioteca pessoal de Pessoa denota uma reflexão mais profunda 
relativamente a temáticas de ciências naturais do que seria de esperar num ‘poeta’» (Carla 
Gago, “Espelho de uma Vida Intelectual: a Biblioteca de Friedrich Nietzsche. Paralelos com 
a Biblioteca de Fernando Pessoa.”, in Jerónimo Pizarro (org.).Fernando Pessoa: O 
Guardador de Papéis, ed. cit., p. 137). 
160 Esta ideia parece ser corroborada por Pascoaes. Em obras como Sempre, Pascoaes 
apresenta a ideia de que o poeta tem um conhecimento íntimo do mundo e das coisas. No 
poema “Vago”, lê-se: «Em misterioso espírito vivente, / As formas vãs penetro; / E com elas 
me caso e as toco intimamente.» (Belo, À Minha Alma, Sempre, Terra Proibida, ed. cit., p. 
143).  
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semelhante à de Moritz Schlick. Com efeito, este autor argumenta contra a 

ideia de que o conhecimento metafísico é um conhecimento de tipo 

especial161, compreendendo raciocínios sobre um mundo transcendente, e 

descreve os metafísicos como pessoas que apontam para coisas que ignoram, 

uma ideia que o Mestre parece parafrasear com a pergunta: «O mistério das 

cousas, onde está ele? / Onde está ele que não aparece / Pelo menos a 

mostrar-nos que é mistério?»162. E, como em Alberto Caeiro, os textos de 

Schlick, atribuindo a Kant a formulação de um sistema que postula 

exactamente o contrário, defendem a prioridade dos factos em relação às 

proposições163. Com efeito, a possibilidade de ver «de um modo normal», que 

o argumento de Schlick, como vimos, requer, corresponde à possibilidade 

que Caeiro resume com a ideia de «ter olhos só para ver». A consequência 

que decorre desta ideia – e que a converte em metafísica – reside no facto de 

precisarmos de uma descrição, de uma teoria, sobre o que é “ver de um modo 

normal”. Prescindir de uma teoria é a consequência do facto de a crítica da 

metafísica, em Caeiro, estar alicerçada numa teoria do conhecimento que 

postula factos não inferenciais, supondo aquilo que Sellars descreveu como o 

«mito do dado». Esta teoria apoia-se, portanto, na ideia de uma 

pressuposição fundamental, a qual legitimaria qualquer conhecimento. Nas 

                                                 
161 Cf. ponto 1.1. desta tese. 
162 Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, xxxix poema, ed. cit., pp. 
66-67.  
163 Numa das conversas entre mestre e discípulos, Pessoa acusou Caeiro de criar um 
‘kantismo seu’, apontando, no entanto, esta diferença: «Para Kant esses atributos – peso, 
tamanho (não realidade) – são conceitos impostos à pedra-em-si pelos nossos sentidos, ou, 
melhor, pelo facto de que observamos. V. parece indicar que esses conceitos são tão coisas 
como a pedra-em-si. Ora isso é que torna a sua teoria difícil de compreender, ao passo que a 
de Kant, verdadeira ou falsa, é perfeitamente compreensível» (Id. Álvaro de Campos. “Notas 
para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 
170. 



168 
 

palavras de S. N. Hampshire, constitui um postulado metafísico qualquer 

pressuposição acerca do pensamento e da experiência. Assim, «[s]e, por 

exemplo, estabelecermos as condições em que podemos afirmar com certeza 

que uma proposição é verdadeira, estamos a começar a construir um sistema 

metafísico»164. 

Na verdade, o que parece distinguir, relativamente a Pascoaes, a 

descrição de Caeiro daquilo a que chama ‘Natureza’ – e, no verso 

culminante, ‘partes sem um todo’ – é o facto de toda a argumentação do 

Mestre pretender ancorar essa descrição num ponto em que, como escreveu 

Ricardo Reis no longo comentário à obra do Mestre, explicando desta forma 

por que razão Caeiro era mais grego do que os gregos, se vê «só com os 

olhos», a partir de um ponto em que não existe «a intromissão, para o caso 

externa, do pensamento»165. Essa argumentação visa, com efeito, tornar 

irredutível a própria descrição, transformando-a numa espécie de linguagem 

natural. As tautologias de Caeiro – as proposições verdadeiras que não 

dizem nada – são, assim, pensadas em função de um suposto modo natural 

de conhecer as coisas: «E se Deus me perguntar: e o que viste tu nas cousas? 

/ Respondo: apenas as cousas… Tu não puseste lá mais nada. / E Deus, que 

apesar de tudo é esperto, fará de mim uma nova espécie de santo.»166. A 

ideia de ‘não pôr nada nas coisas’ surge associada à visão nítida ou 

translúcida, que corresponderia ao ver ‘sem significação’. Com efeito, no 

poema II de O Guardador de Rebanhos, o olhar do poeta tem o seu modelo na 

nitidez que, supõe-se, define um girassol, i.e., as coisas que existem, 
                                                 
164 Hampshire, “Metaphysical Systems”, in Pears (ed.). op. cit., p. 30.  
165 Id. “Comentário de Ricardo Reis”, Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 208.  
166 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos, “O que vale a minha vida?”, ed. cit., p. 85.  
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enquanto no poema V a metafísica surge associada à impossibilidade de ter 

apenas os olhos abertos – à dificuldade, referida noutro poeta, de «não ver 

senão o visível»167. Ver translucidamente, por outro lado, corresponde à 

negação da ideia de ver outra coisa, ou seja, à corroboração da tese de que as 

coisas «são aquilo que são»168, evidentes. 

Defender a possibilidade de uma espécie de visão natural corresponde 

a tomar uma posição epistémica como evidente e, consequentemente, a 

supor que as descrições que relevam dessa posição são, de igual modo, 

descrições evidentes. Se a posição de Caeiro corresponde, por um lado, à 

negação radical daquilo a que Heidegger chamou a “metafísica do objecto” 169 

(designando assim um sistema de pensamento no qual todo o acto de 

representação é concebido por oposição a uma instância de representação), e 

concretiza, portanto, a rejeição de uma racionalidade que «mastiga Kant»170 

(poder-se-ia dizer que é pela negação da “metafísica do objecto” que Caeiro 

                                                 
167 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXVI, ed. cit., p. 58. 
168 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XXV, ed. cit., p. 57. Segundo José 
Gil, está em causa, na argumentação de Alberto Caeiro, a possibilidade de se pensar o 
mistério a partir da ideia de transparência: «Paradoxalmente, a pergunta sobre a existência 
⎯ porque é que isto é? ⎯ aparece invertida em Caeiro, como pergunta não já sobre o sentido 
misterioso da existência, mas sobre o mistério da transparência, sobre o mistério da 
ausência de mistério. Se a consciência é esse poder de abstracção que, ao mesmo tempo, dá 
ao mundo um sentido, transmitindo-lhe o sentido da sensação (a qual impregna toda a 
consciência da sua tonalidade afectiva), como é que o mundo de Caeiro, onde o pensamento 
se encontra cortado da sensação, pode ainda ter um sentido? É preciso responder, à maneira 
do próprio Caeiro (quando escreve: ‘Não tenho filosofia: tenho sentidos’), que este mundo 
não tem sentido, tem um mistério. O seu mistério é fazer sentido, quando já não o 
sustentam significações, sentidos. É um mistério mais misterioso do que todos os outros, o 
mistério da transparência» (José Gil. Fernando Pessoa ou a Metafísica das Sensações. 
Tradução de Miguel Serras Pereira e Ana Luísa Faria. Lisboa: Relógio d’Água Editores, 
1988, p. 127).  
169 Cf. ponto 2.3. desta tese. 
170 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos. “Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. 
Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 161: «O António Mora era uma sombra com 
veleidades especulativas. Passava a vida a mastigar Kant e tentar ver com o pensamento se 
a vida tinha sentido. Indeciso, como todos os fortes, não tinha encontrado a verdade, ou o 
que para ele fosse verdade, o que para mim é o mesmo. Encontrou Caeiro e encontrou a 
verdade».    
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torna equivalentes o problema da metafísica e o problema da consciência, 

i.e., o problema de «saber que vejo»171), por outro lado, essa posição aspira a 

um conhecimento absoluto, como em Teixeira de Pascoaes: «Poetas, cantai os 

fantasmas; quero eu dizer – o que é eterno»172. Assim, segundo Ricardo Reis, 

a visão nítida das coisas que Caeiro concretiza é a verdadeira «visão eterna 

das cousas»173. 

A ideia de «ter olhos só para ver», decorrendo da «inconcebível 

objectividade»174 que traduziria um modo de resistência à patologia da 

significação, transforma a lucidez de Alberto Caeiro numa outra forma de 

«loucura transcendente». Ao contrário do que comentadores como João 

Gaspar Simões postularam na sua análise do ‘desencontro’, a nova poesia de 

Pessoa – a poesia que é o conjunto de poetas composto por mestre e 

discípulos – e a de Teixeira de Pascoaes ‘têm em comum’ uma ideia acerca 

do conhecimento segundo a qual conhecer verdadeiramente é estar fora de 

qualquer contingência. É neste sentido que a lucidez atribuída ao mestre – 

não ver o que lá não está, ou não ver senão factos – constitui, de facto, a 

                                                 
171 Id. Alberto Caeiro. Poemas Inconjuntos. “Seja o que for”, ed. cit., p. 97. Eduardo 
Lourenço, comentando os versos do poema v de O Guardador de Rebanhos («Mas que 
melhor metafísica que a delas, / Que é a de não saberem para que vivem / Nem saber o que 
o não sabem?») observou que em Alberto Caeiro existe «uma intensa vontade de confundir o 
divino com o puramente inconsciente» (Eduardo Lourenço. Poesia e Metafísica – Camões, 
Antero, Pessoa. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1983, p. 194).   
172 É um dos aforismos de Verbo Escuro (Teixeira de Pascoaes. Senhora da Noite. Verbo 
Escuro, ed. cit., p. 43). Segundo Fernando Pessoa, «[t]odas as teorias metafísicas, de todas 
as espécies, idealistas ou materialistas têm uma coisa em comum: o atribuir a infinidade e a 
eternidade ao Substrato, à Verdade Fundamental que elas admitem.» (Fernando Pessoa. 
Textos Filosóficos. Volume I, ed. cit., p. 21). 
173 Id. II. Pessoa por Conhecer – Textos para um Novo Mapa. Edição de Teresa Rita Lopes. 
Lisboa: Editorial Estampo, 1990, p. 354. 
174 Id. “Alberto Caeiro – Translator’s Preface”, Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit., 
p. 159.  
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doença metafísica de Caeiro, a doença da «alma mística»175 que evoluirá até 

à «doença final». Por outras palavras, a crítica da metafísica é, em Caeiro e 

num projecto como o dos positivistas lógicos, o seu «aprofundamento»:  

Da limpidez primitiva (que nunca eu logrei compreender ou sentir) 
da impressão nativa, a evolução é directa, adentro de O Guardador 
de Rebanhos, para a aprofundação filosófica. O pequeno episódio – 
expressivo de qualquer realidade do autor, que ignoro – de O Pastor 
Amoroso intervém e diferencia. Depois, com a vinda da doença, a 
perfeita lucilação imaginativa ou sensível se apaga, e temos, nos 
poemas fragmentários finais do livro, em certo ponto ainda a 
continuação do aprofundamento, pela evolução do espírito do poeta, 
em outros pontos uma perturbação da obra, pela doença final, real 
como as minhas mãos, a que, com mágoa minha que chorei em 
lágrimas, o grande poeta sucumbiu.176  
 
 

A «Grande Vacina»177 da poesia de Caeiro é, exactamente, mais 

metafísica «de outro modo»178.  

 

 

 

 
                                                 
175 Nos artigos que preparou para a revista A Águia, Pessoa afirmou que vê em Alberto 
Caeiro «sob a máscara do materialismo absoluto» «a alma mística» (1994a, 217, 220). 
176 Id. “Aspectos – Prefácio Geral”. Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit., p. 148. 
177 Id. Álvaro de Campos. “Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. Poemas 
Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 162.   
178 Os vários textos de apresentação de Alberto Caeiro e de clarificação da sua influência 
sobre os outros heterónimos acentuam a ideia de que o Mestre é o que outros são, mas «de 
outro modo» (uma das Notas de Campos descreve a filosofia de Ricardo Reis como sendo 
«absolutamente a de Caeiro, de outro modo: o aspecto concavo d’aquelle mesmo arco de que 
a de Caeiro é o aspecto convexo […]»; Ibid, p. 417) ou «do avesso», segundo o apontamento 
que coloca Teixeira de Pascoaes na origem do aparecimento do poeta de O Guardador de 
Rabanhos (Id. Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit., notas, p. 469: «[Caeiro é] 
Pascoaes virado do avesso, sem o tirar do lugar onde está»). Neste sentido, não será errado 
afirmar que, de certo modo, a obra de Caeiro contém uma tese semelhante à do Tractatus, 
segundo a ‘leitura resoluta’ – uma tese sobre o facto de podermos sofrer da mesma ilusão 
que atribuímos aos metafísicos quando nos colocamos na posição de ‘detectives’ da 
metafísica (cf. Cora Diamond & James Conant. “On Reading the Tractatus Resolutely: 
Reply to Meredith Williams and Peter Sullivan.” In Max Kölbel & Bernhard Weiss (eds.). 
Wittgenstein's lasting significance. London: Routledge, 2004, p. 75).    
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2. A ‘GRANDE PARTIDA PARA O VERDADEIRO’ 

Frases como estas, que parecem crescer sem 
vontade que as houvesse dito, limpam-me de 
toda a metafísica que espontaneamente 
acrescento à vida. 

Bernardo Soares  
(sobre um verso de Alberto Caeiro)179 
 

 
Compreendo a distinção entre os sonhos 
e a vida, ainda que conceda que um bom 
metafísico a possa confundir.  

Álvaro de Campos180 
 

 

 

Enquanto reacção à figura proeminente de uma corrente que 

Fernando Pessoa descreveu como a expressão poética do sistema «limite e 

cúpula da metafísica»181 (o sistema hegeliano), os versos de Alberto Caeiro 

repetem argumentos que dão forma a um projecto de eliminação da 

metafísica. No entanto, as teses da nitidez e do objectivismo radical, 

supondo um ponto utópico em que a «química directa» permitiria encostar o 

pensamento às coisas e libertar assim o poeta de qualquer interpretação 

necessariamente contingente, convertem o projecto de Caeiro num 

prolongamento da metafísica. Caeiro exprime, portanto, a mesma falta de 

“lucidez” de Teixeira de Pascoaes.  

Em virtude de uma relação particular com o Mestre, Álvaro de 

Campos é o heterónimo que aprofunda a reflexão sobre o problema da 

metafísica. Como na descrição dos momentos que revelam a ausência de 

                                                 
179 Id. Bernardo Soares. Livro do Desassossego. Edição de Richard Zenith. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 1998. frgm. 46, p. 80). 
180 Id. Álvaro de Campos. “Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. Poemas 
Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 174. 
181 Id. “A Nova Poesia Portuguesa no seu Aspecto Psicológico”. In Crítica, Ensaios, Artigos e 
Entrevistas, ed. cit., p. 60.  
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lucidez em Alberto Caeiro182, a metafísica surge nos versos do poeta de 

“Tabacaria” enquanto contaminação ou doença. Segundo Campos, a obra de 

Caeiro divide-se em duas partes (O Pastor Amoroso constitui um 

«interlúdio»), que correspondem à lucidez absoluta e à doença, embora o 

discípulo sublinhe que, mesmo doente, «Caeiro é Caeiro»:  

“O Guardador de Rebanhos” é a vida mental de Caeiro até a 
diligência levantar no cimo da estrada. Os Poemas Inconjuntos são 
já a descida. Distingo assim para mim próprio: há poemas dos 
Poemas Inconjuntos que eu imagino que talvez pudesse ter escrito. 
[…] 
Nos Poemas Inconjuntos há cansaço, e portanto diferença. Caeiro é 
Caeiro, mas Caeiro doente.183 

 

Na verdade, a inteligência que caracteriza a relação de Campos com 

Caeiro – Campos define-se como um «discípulo com inteligência, e portanto 

com crítica»184 – traduzir-se-á numa resposta céptica à possibilidade de uma 

verdade absoluta. Assim, Campos nega não apenas aquilo a que Rudolf 

Carnap, descrevendo-os como pessoas empenhadas em alcançar um 

conhecimento total das coisas «de um só golpe»185, chamou a «atitude 

poética» dos filósofos metafísicos, como também o argumento da química 

directa, ou seja, a ideia, repetida nos versos da primeira «vida mental» 

Caeiro, de uma equivalência entre a verdade e o ‘não mediato’.  

                                                 
182 No poema XV d’O Guardador de Rebanhos, lê-se: «Estando doente devo pensar o 
contrário / Do que penso quando estou são / (Senão não estaria doente)» (Id. Alberto Caeiro. 
O Guardador de Rebanhos, ed. cit., p. 51). Claro está, a divisão da obra de Caeiro por 
Campos não contempla os momentos de «doença» que perturbam O Guardador de 
Rebanhos, ou seja, os momentos que inscrevem nos poemas da primeira «parte» o seu 
«contrário». 
183 Id. Álvaro de Campos. “Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro”. Poemas 
Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 163. 
184 Ibid, p. 174 . 
185 Rudolf Carnap, citado por Michael Friedman (cf. Friedman. A Parting of the Ways – 
Carnap, Cassirer, and Heidegger. Illinois: Open Court, 2000, p. 83, nota 114). Cf. Parte I 
desta tese. 
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Relativamente à ideia de uma contaminação de ideias, na “Ode 

Marítima” o mistério surge, desde os versos iniciais, associado à ameaça – a 

‘ameaça metafísica’ – de ver tudo de modo simbólico, começando o poema 

com uma apresentação precisa do ponto de vista do poeta: no cais deserto («o 

cais onde estou»), o poeta olha. Se a visão, como nos versos de Pascoaes e 

Caeiro, surge como metáfora do conhecimento possível, o segundo verso 

consiste numa premissa que anuncia a importância da imaginação no 

poema, especificando, assim, qual o modo de ver: «Olho pró lado da barra, 

olho pró Indefinido»186. Por outras palavras, o verso, dividindo a visão do 

poeta (como «quando o navio larga do cais / E se repara que se abriu um 

espaço entre o cais e o navio»187), enuncia explicitamente o movimento que 

todo o poema irá reproduzir, o movimento de oscilação que consiste em 

observar os navios «como se fossem outra cousa»188, i.e., em observar, ao 

mesmo tempo, navios abstractos e «apenas navios»189. Neste sentido, 

perante os barcos pequenos e toda a vida marítima que está perto («Aqui, 

acolá, acorda a vida marítima»190), o poeta confessa que a sua alma «está 

com o que v[ê] menos», olhando «de longe o paquete». Assim, ver o Indefinido 

é aproximar o que está longe, num ponto que não é o lado de cá: «Todo o lado 

de cá da cidade brilha»191. 

                                                 
186 Ibid, p. 242. 
187 Ibid, p. 243. 
188 Ibid, p. 247.  
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 Ibid, p. 272. 
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Segundo o poema, o “metafísico” resulta da impossibilidade de ver 

nitidamente «o Mediterrâneo, doce, sem mistério nenhum, clássico»192. 

Assim, o movimento inicial do «volante» transforma os paquetes, a que o 

único paquete deu lugar, em mensageiros do mistério que vêm ao encontro 

do poeta. Por outras palavras, os paquetes trazem “aos olhos” do poeta a 

ameaça das «significações metafísicas»: «Todo o atracar, todo o largar de 

navio, / É – sinto-o em mim como o meu sangue – / Inconscientemente 

simbólico, terrivelmente / Ameaçador de significações metafísicas / Que 

perturbam em mim quem eu fui…»193. O aumento da velocidade a que gira o 

volante – que sabemos depois ser «o volante vivo da imaginação»194 – 

corresponde à transformação de todas as coisas em símbolos. Com efeito, a 

descrição da vida marítima submete-se, a partir desse movimento inicial, à 

ideia de que tudo é ‘terrivelmente’ simbólico: «Todos estes navios abstractos 

quase na sua ida, / Todos estes navios assim comovem-me como se fossem 

outra cousa / E não apenas navios, navios indo e vindo.»195 Porém, não é 

apenas o cais e a gente embarcada que se tornam simbólicos. É a própria 

partida, que o poeta converte na possibilidade de ir «para Longe, ir para 

Fora, para a Distância Abstracta»196.  

Com efeito, a imaginação que desaba «sobre os olhos dos sentidos»197 

coloca o poeta fora de qualquer contingência («Tanto quanto isto pode ser 

                                                 
192 Ibid, p. 247.  
193 Ibid, p. 243.  
194 Ibid, p. 251.  
195 Ibid, p. 249. 
196 Ibid, p. 251. 
197 Ibid, p. 266.  
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fora do Espaço e do Tempo»198), fora do «mundo real, tão bondoso para os 

nervos»199, o mundo a que o poema regressa, alternadamente, pela 

imaginação saudável, a imaginação «higiénica, forte e prática»200. É neste 

sentido, também, que o poema evidencia, como já foi notado, um «modo 

revisionista de composição, como se uma linha de sentido fosse perseguida 

até ao limite em que se esgota e uma dobra no texto impusesse a exposição, 

a frio, do seu reverso»201. O que se esgota no poema é a possibilidade de o 

poeta, tomado pelo «delírio das cousas»202 ou pela ‘fúria imaginativa’, existir 

em tudo, alcançando um ponto de vista do ‘Deus dum culto ao contrário’ (o 

culto da matéria, segundo alguns versos da “Ode Triunfal”203):  

Não era só isto que eu queria ser – era mais do que isto, o Deus-isto!  
Era preciso ser Deus, o Deus dum culto ao contrário,  
Um Deus monstruoso e satânico, um Deus dum panteísmo de sangue  
Para poder encher toda a medida da minha fúria imaginativa,  
Para poder nunca esgotar os meus desejos de identidade 
Com o cada, e o tudo, e o mais-que-tudo das nossas vitórias!204 
 
 

                                                 
198 Ibid. p. 244.  
199 Ibid, p. 268. 
200 Ibid. 
201 Gustavo Rubim, “Ode Marítima”, in Fernando Cabral Martins (ed.). Dicionário de 
Fernando Pessoa e do Modernismo Português, ed. cit., p. 555. 
202 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos. “Ode Marítima”, ed. cit., p. 249: «Toma-me pouco a 
pouco o delírio das cousas marítimas». 
203 Id. Álvaro de Campos. “Ode Triunfal”, ed. cit., p. 231: «Ó coisas todas modernas, / Ó 
minhas contemporâneas, forma actual e próxima / Do sistema imediato do Universo! / Nova 
Revelação metálica e dinâmica de Deus!». O culto da matéria efectua, claro está, uma 
inversão da tendência que Pascoaes atribui às coisas materiais. Para o autor de Marânus, a 
poesia desvenda o mundo espiritual para que “tende” a matéria.  
204 Id. Álvaro de Campos. “Ode Marítima”, ed. cit., p. 259. Cecília Pinheiro demonstrou, 
num estudo já referido (cf. supra 28), que a aproximação entre a ideia de sentir tudo ‘de 
todas as maneiras’ e a possibilidade de se descrever o universo a partir de uma analogia 
com a existência divina, efectuada por Campos, tem um antecedente na obra de Poe, 
Eureka, mais especificamente na noção de que o ser divino existe em ‘infinita autodifusão’. 
No mesmo sentido, o poema “A Passagem das Horas” descreve o poeta como ser possuído 
por um «centrífuga ânsia» (Id. Álvaro de Campos, ed. cit., p. 294).  
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Por outras palavras, esta posição epistémica absoluta – em que o 

poeta é, segundo a tese dos “Apontamentos para uma Estética Não-

Aristotélica”, um «foco dinamogéneo»205 – parece esgotar-se pelo «reverso» a 

que no poema se chama ‘restituir à vida’, ou seja, pelo regresso a um ponto 

específico, no espaço e no tempo: o «porto de Lisboa, hoje»206. No entanto, no 

mesmo porto de Lisboa, Campos vai repetindo a ideia de que não existe 

nenhuma forma de percepção especial – absoluta – que lhe permita ver, 

segundo a metafísica da química directa, o ‘facto’ do paquete que entra. Ver 

o paquete nítido é, desde o início, ver nele todo o mistério da partida, que 

está com o navio. Campos sabe que ver «de perto» não significa estar num 

ponto de observação em que, sem doença («Ah, os nossos sentidos, os doentes 

que vêem e ouvem!»207), as coisas surgem sem significação, ‘translúcidas’ 

como as bolas de sabão do poema XXV de O Guardador de Rebanhos. Álvaro 

de Campos sabe, com efeito, que «[o]s navios vistos de perto são outra e a 

mesma cousa»208.  

O poema “Minha imaginação é um Arco de Triunfo” equaciona, 

igualmente, a ligação entre a visão do poeta e a imaginação. A imaginação 

tem, em primeiro lugar, a função de reunir – à maneira de Walt Whitman, o 

poeta do «espasmo p’ra dentro de todos os objectos de fora», segundo a sua 

Saudação «repassada de paródica reserva»209 – «todas as formas de vida»210. 

                                                 
205 Id. Álvaro de Campos. “Apontamentos para uma Estética não Aristotélica”. In Crítica, 
Ensaios, Artigos e Entrevistas, ed. cit., p. 243.  
206 Id. Álvaro de Campos. “Ode Marítima”, ed. cit., p. 272. 
207 Id. Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos, poema XLI, ed. cit., p. 68. 
208 Id. Álvaro de Campos. “Ode Marítima”, ed. cit., p. 247. 
209 Irene Ramalho Santos, “Walt Whitman”, in Fernando Cabral Martins (ed.). Dicionário de 
Fernando Pessoa e do Modernismo Português, ed. cit., p. 908. 
210 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Minha imaginação é um Arco de Triunfo”, ed. cit., 
p. 313. 
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Como na “Ode Marítima” e em “Passagem das Horas”, o poema que exprime 

a «raiva de ir por os ares até aos astros»211, a possibilidade de uma fusão com 

essas formas de vida é descrita como o resultado da acção de um movimento 

vertiginoso que, por sua vez, traduz um modo anormal, excessivo, de sentir: 

«Mas às grandes horas da minha sensação, / Quando em vez de rectilínea, 

ela é circular / E gira vertiginosamente sobre si própria, / O Arco 

desaparece, funde-se com a gente que passa»212. Estabelece-se aqui uma 

diferença entre ‘sensações rectilíneas’ e ‘sensações circulares’213, associando-

se à ‘sensação circular’ uma certa relação entre o poeta e a realidade que 

abarca tudo. Nesta relação, desaparece a oposição entre sujeito e objecto214, 

e o poeta transforma-se no Universo, adquirindo uma perspectiva divina: 

«Totalizo e transcendo, / Realizo Deus numa arquitectura triunfal»215.  

O que parece estar em causa, neste poema, é a ideia – essencial à 

interpretação da «contemplação mística da pluralidade»216 – de que o 

universo é um objecto, um objecto que pode ser visto, surgindo o poeta como 

aquele que tem uma perspectiva anormal e vê de todos os lados: «Fito de 

                                                 
211 Id. Álvaro de Campos, “Passagem das Horas”, ed. cit., p. 294. 
212 Id. Álvaro de Campos. “Minha imaginação é um Arco de Triunfo”, ed. cit., p. 313. 
213 Cf. Id. Álvaro de Campos, “Há tanto tempo que não sou capaz”: «Mas, ah! Minha Ode 
Triunfal, / O teu movimento rectilíneo!» 
214 O mesmo acontece em Whitman segundo o poema “Saudação a Walt Whitman”: «Tu, o 
que eras, tu o que vias, tu o que ouvias, / O sujeito e o objecto, o activo e o passivo / Aqui e 
ali, em toda a parte tu» (Id. Álvaro de Campos. “Saudação a Walt Whitman”, ed. cit., p. 
280).  
215 Id. Álvaro de Campos, “Minha imaginação é um Arco de Triunfo”, ed. cit., p. 313. 
216 Eduardo Lourenço. Poesia e Metafísica – Camões, Antero, Pessoa, ed. cit., p. 189. Na 
“Saudação a Walt Whitman”, repete-se o processo mediante o qual o poema ‘expõe o seu 
reverso’. Assim, invertendo a euforia da “Ode Triunfal”, e a ideia de que os sentidos têm 
«cio» das coisas (Álvaro de Campos, “Ode Triunfal”, ed. cit., p. 230), o poeta pergunta, como 
se o sistema de «sabotagem» referido por Manuel Gusmão (cf. supra 91) fosse aqui retomado 
e o desvio de Campos, relativamente a Whitman, correspondesse à pergunta de Caeiro 
dirigida aos poetas que acreditam no mistério: «Heia? Heia o quê e porquê? / O que tiro eu 
de heia ou de qualquer cousa, / Que valha pensar em heia!?» (Álvaro de Campos. “Saudação 
a Walt Whitman”, ed. cit., p. 289). 
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alto, e de baixo fito-me fitando, / Passo por baixo, fico em cima, quedo-me dos 

lados»217. Trata-se da mesma ideia que o poema “Afinal, a melhor maneira 

de viajar é sentir” parece glosar, retomando a metáfora do volante e a noção 

de se poder ser completo «pelo espaço inteiro fora»218. O que estes poemas de 

Campos interpretam é o «apetite de identificação com o universo inteiro»219, 

ou a doença da «universalite», que caracterizam o «Sr. Walt dos Delírios 

Ruidosos»220 e Teixeira de Pascoaes, o poeta da «simpatia universal»221: 

Caeiro vê apenas o objecto, procurando separá-lo o mais possível de 
todos os outros objectos e de todas as sensações e ideias que, por 
assim dizer, não fazem parte do próprio objecto. Whitman faz 
exactamente o contrário: procura ligar o objecto a todos os outros, a 
muitos outros, à alma e ao Universo e a Deus.222 

       

Distante da «alma universal localizada» do Mestre Alberto Caeiro, 

Campos irá desenvolver no poema “Ode Mortal”223 a ideia de um ponto de 

vista exterior ao próprio universo e à «noite». Embora a possibilidade de se 

conceber esta perspectiva surja, neste poema, por oposição à «cegueira 

perfeita» de Alberto Caeiro, para quem a verdade absoluta – a verdade «que 

                                                 
217 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Minha imaginação é um Arco de Triunfo”, ed. cit., 
p. 313. 
218 Id. Álvaro de Campos, “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, ed. cit., p. 318.  
219 Eduardo Lourenço. Poesia e Metafísica – Camões, Antero, Pessoa, ed. cit., p. 197. 
220 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Saudação a Walt Whitman”, ed. cit., p. 279. 
221 Jacinto do Prado Coelho. [Introdução a] Obras Completas de Teixeira de Pascoaes. I 
Volume. Lisboa: Livraria Bertrand, s.d., 2.ª ed., p. 56. Segundo Jacinto do Prado Coelho, 
percorre a obra de Pascoaes «uma simpatia universal, um amor que se estende, fraterno, a 
todas as criaturas, abraçando os pobres e os tristes do mesmo modo que as árvores, as 
pedras humildes e as estrelas. Amor de natureza religiosa, radicado num profundo respeito 
pelo mistério de todas as almas». Também Jorge de Sena encontrou em Pascoaes «um vento 
de lirismo desenfreado que devora tudo, uniformiza tudo, identifica tudo, elava tudo a um 
egotismo cósmico […] (Jorge de Sena. [estudo prefacial, selecção e notas de] A Poesia de 
Teixeira de Pascoaes, ed. cit., p. 16).    
222 Id. “Alberto Caeiro – Translator’s Preface”, Prosa Íntima e de Autoconhecimento, ed. cit., 
p. 168. 
223 Segundo nota da edição de Richard Zenith, «[p]elo amplo espaço deixado entre algumas 
estrofes, é evidente que o autor pretendia desenvolver e aumentar o texto do poema» 
(Poesia dos outros eus, ed. cit., p. 467). 
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é tudo» – era a «a verdade que há em tudo», sem transcender a realidade 

imediata224, uma das Notas de Campos afirma que Caeiro «está virado para 

o Infinito – sim, para o mesmo infinito que nega»225.  

 Assim, no poema, Campos observa o universo como uma esfera, tendo 

um limite ou parte de dentro: 

Olho o céu do dia, e olho o céu da noite 
E este universo ‘sférico e côncavo  
Vejo-o como uma esfera dentro da qual vivemos, 
Limitado porque é a parte de dentro 
Mas com estrelas e o sol rasgando o visível 
Por fora, para o convexo que é infinito.226 

 

O Universo é, portanto, a «esfera oca», de onde o poeta se imagina a 

sair pela luz de uma estrela, indo 

[…] para o espaço real… 
Que o espaço cá dentro é espaço por estar fechado   
E só parece infinito por estar fechado muito longe… 
Muito longe em pensá-lo.227 
  

Neste sentido, a possibilidade de sair para o «espaço real» releva da 

metáfora de um espaço-prisão, de onde, por meio de uma viagem especial, se 

pudesse sair, para ir ao encontro do «maravilhoso definitivo». A ideia de sair, 

                                                 
224 Numa das conversas entre os discípulos e o mestre relatadas por Álvaro de Campos, 
Alberto Caeiro afirma: «O que eu quero dizer é isto: ser real é haver outras coisas reais, 
porque não se pode ser real sozinho; e como ser real é ser uma coisa que não é essas outras 
coisas, é ser diferente delas; e como a realidade é uma coisa como o tamanho ou o peso – 
senão não havia realidade – e como todas as coisas são diferentes, não há coisas iguais em 
realidade como não há coisas iguais em tamanho e em peso. Há-de haver sempre uma 
diferença, embora seja muito pequena. Ser real é isto.» (“Notas para a Recordação do Meu 
Mestre Caeiro”, Poemas Completos de Alberto Caeiro, ed. cit., p. 169). O ponto de Caeiro 
parece ser, precisamente, anular a possibilidade de tomar a realidade como coisa diferente 
das outras coisas e, nessa medida, negar que o ‘real’ seja uma espécie de fundamento das 
‘coisas reais’.  
225 Ibid, p. 417. 
226 Id. Álvaro de Campos, “Ode Mortal”, ed. cit., p. 336.  
227 Ibid., p. 337. 
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de ir para fora, pressupõe – como na definição tractariana do “místico”: «O 

que é místico é que o mundo exista, não como o mundo é. A contemplação do 

mundo sub specie aeterni é a sua contemplação como um todo limitado. 

Místico é sentir o mundo como um todo limitado»228  – a concepção segundo a 

qual o mundo é uma coisa, um objecto com limite: 

A minha mão já está no puxador-luz. 
Vou abrir com um gesto largo, 
Com um gesto autêntico e mágico, 
A Porta para o Convexo, 
A Janela para o Informe, 
A Razão para o maravilhoso definitivo.229    

 

A ambição metafísica por excelência, i.e., a ambição de chegar à 

Verdade ou ao «maravilhoso definitivo» é, assim, descrita como análoga à 

hipótese de «circum-navegar por fora este dentro». O ponto de vista 

metafísico ou divino, fora da «circunferência metafísica», consiste, portanto, 

na possibilidade de ver como se estivéssemos acima das «coisas reais», fora 

de qualquer ponto específico, tendo «o céu / Por baixo do sobrado curvo – / 

Tecto da cave das coisas reais». Ver deste modo é sentir que, porque há um 

limite, podemos passar para o lado de lá, para o lado de FORA:  

Vou partir para FORA, 
Para o Arredor Infinito, 
Para a circunferência exterior, metafísica,  
Para a luz por fora da noite,  

                                                 
228 Ludwig Wittgenstein. Tratado Lógico-Filosófico. Investigações Filosóficas, § 6.44., §6.45, 
ed. cit., p. 140. Segundo um dos textos filosóficos de Fernando Pessoa, não podemos 
determinar com exactidão aquilo a que chamamos ‘universo’, mas precisamos de o conceber 
como um todo para que seja pensável: «[…] o que é certo é que o que chamamos universo em 
seu “conjunto” não é susceptível de observação, de experimentação ou de cálculo, pois não 
temos sentido algum com que o abranjamos, nem sabemos, portanto, o que em esse 
“conjunto” (e já conjunto é hipótese) o universo seja.» (Textos Filosóficos. Vol. II., ed. cit., p. 
78); «[…] se [o universo] não é um Todo não é pensável.» (Textos Filosóficos, Vol. I, ed. cit., 
p. 29) 
229 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Ode Mortal”, ed. cit., p. 337. 
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[…]230 

 

Nesse ponto, a vida inteira aparecerá a uma «luz melhor», i.e., na sua 

verdade. A ideia de um limite “metafísico” (a «circunferência metafísica»), 

fora do qual encontraríamos a Verdade Fundamental, parece ser definida no 

poema como a perspectiva transcendental, decorrendo daqui a ideia de que 

existirá um espaço – o ‘verdadeiro’ – de onde se pode ver melhor:  

E aí, no Verdadeiro, 
Tirarei os astros e a vida da algibeira como um presente ao Certo, 
Lerei a Vida de novo, como numa carta guardada 
E então, com luz melhor, verei bem a letra e saberei.231     

 

A partida “para fora” corresponde à fuga em que se passa «pelos 

interstícios de tudo […] como um pó sem ser»232 e, por fim, se abre a «Última 

Porta das coisas»233. Campos parece, deste modo, levar ao limite a ideia de 

um conhecimento absoluto, como se o poema anulasse a tentativa de 

racionalizar a possibilidade da metafísica, a «ciência virtual» cujo campo «é o 

abstracto e o absoluto»234. Dito de outra forma, na descrição da possibilidade 

de ultrapassar todos os limites – Janela, Porta, Razão –, o poema de Álvaro 

de Campos, parecendo recuperar a tese kantiana sobre a ilusão que resulta 

do abismo entre as exigências da razão e os limites do pensamento, parodia 

                                                 
230 Ibid. 
231 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Ode Mortal”, ed. cit., p. 337. 
232 Ibid, p. 338. Num ensaio sobre “Sistemas Metafísicos”, S. N. Hamphsire descreve como 
característico dos filósofos metafísicos um uso pouco razoável de palavras como “todo”: «Do 
mesmo modo que podemos saber qual é a causa desta ou daquela coisa, podemos dizer como 
seria conhecer a causa de cada coisa particular e de tudo. É este uso sem restrições de 
‘totalidade’ e ‘tudo’ que é característico do metafísico.». (S. N. Hampshire. “Metaphysical 
Systems”. in D. F. Pears (ed.) The Nature of Metaphysics, op. cit., p. 33). Segundo 
Hampshire, a possibilidade de um conhecimento ideal ou completo, implícito na concepção 
de um sistema metafísico, está associada ao sentimento místico. 
233 Ibid.  
234 Id. Álvaro de Campos. “O que é a metafísica?”. In Crítica. Ensaios, Artigos e Entrevistas, 
ed. cit., p. 234.  
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a ideia de uma grande partida para o Verdadeiro. Nesta paródia da 

metafísica, é incorporada a crítica da «universalite» de Whitman, incluído no 

grupo dos poetas que ligam objectos’, vendo contígua ou simultaneamente, e 

a «loucura transcendente», traduzida em ‘ímpetos cósmicos’, de Teixeira de 

Pascoaes. Na verdade, o pastor Belo tem uma perspectiva angustiada 

idêntica à de Campos: ele vê sempre «outro mar» e olha «c’o desespero, a 

ânsia, a agonia» a «abóbada infinita»235, reunindo, deste modo, os traços que, 

segundo Pascoaes, são apanágio do poeta, ou seja, o sentimento do ‘Arredor 

infinito’, a sensibilidade especial perante «a imensidade / Deste horizonte em 

círculo infinito»236. Assim, um dos modos de concretização da paródia é a 

descrição trivial dos preparativos para a viagem que leva até à Verdade, até 

ao exterior do ‘círculo infinito’:  

Levo na sacola o conjunto do visto –  
O céu e de estrelas, e o sol em todos os modos, 
E todas as estações e as suas maneiras de cores, 
E os campos, e as serras, e as terras que cessam em praias 
E o mar para além, e o para além do mar que há além.237 

  

 O poema “Ode Mortal” funciona, também, como uma explicação do 

«falso estímulo» que Bernardo Soares associa à «febre» ou à «razão 

demoníaca» da metafísica: o falso estímulo de nos sentirmos perto – 

supondo-se, portanto, uma espécie de viagem ou caminho a percorrer – de 

                                                 
235 Teixeira de Pascoaes. Belo, À Minha Alma, Sempre, Terra Proibida, ed. cit., p. 59.  
236 Id.Versos Pobres, L (A Poesia de Teixeira de Pascoaes. Apresentação crítica, selecção e 
linhas de leitura de Silvina Rodrigues Lopes, ed. cit., p. 171).  
237 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Ode Mortal”, ed. cit., p. 338. 
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descobrir o mistério. Perto de desvendar algo que tem a «virtude mística do 

segredo»238:  

E encheram a febre dos meus dias especulações venenosas, da razão 
demoníaca da metafísica […] extraindo um falso estímulo vital de 
sensação dolorosa e presciente de estar como que sempre à beira de 
saber um mistério supremo. Perdi-me pelos sistemas secundários, 
excitados, da metafísica, sistemas cheios de analogias perturbantes, 
de alçapões para a lucidez, grandes paisagens misteriosas onde 
reflexos do sobrenatural acordam mistérios nos contornos. 
Envelheci pelas sensações… Gastei-me gerando os pensamentos… E 
a minha vida passou a ser uma febre metafísica, sempre descobrindo 
sentidos ocultos nas coisas, brincando com o fogo das analogias 
misteriosas, procrastinando a lucidez integral […].239 

 

Campos concretiza, portanto, a crítica da perspectiva singular que a 

doença da metafísica faz supor possível. Com efeito, vários poemas de 

Campos descrevem com acentuado prosaísmo a ideia de ter a verdade («Não 

se preocupem comigo: também tenho a verdade. / Tenho-a a sair da algibeira 

como prestidigitador»240), com o prosaísmo – ou a aparente ingenuidade 

«infantil» –  de quem sabe que o que «falh[ou] deveras não tem ‘sperança 

nenhuma, / Em sistema metafísico nenhum»241.  

A possibilidade de uma viagem que colocaria o poeta acima da 

«abóbada nocturna da morte e da vida…» convoca outra ideia que aproxima 
                                                 
238 «A vulgarização do mistério não se pode fazer, porque, assim como o segredo, dito, deixa 
de ser segredo, perde a sua virtude mística de segredo; assim os mistérios, revelados, não 
são revelados. Disse-o bem Tertuliano: revelá-los é destruí-los. […] 
O mistério de Cristo não pode ser revelado, porque não há na alma humana qualidades 
para compreender essa revelação. 
A ‘intuição’, de que falam os místicos, é termo usado apenas para indicar um processo de 
compreensão que não é a inteligência. Mas não temos qualidades nenhumas a que se chame 
intuição. A palavra é negativa, posto que pareça positiva. Assim como vir de intus, ‘dentro’, 
e significar ‘compreensão vinda de dentro’, pode ser in-tuitio, o não ver, o não proteger.» (Id. 
Textos Filosóficos, Vol. II, “Teoria do Paganismo”, ed. cit., p. 98).   
239 Id. Bernardo Soares. Livro do Desassossego. “Fragmentos de uma Autobiografia”, fragm. 
251, ed. cit., p. 247. 
240 Id. Álvaro de Campos. “Não se preocupem comigo”, ed. cit., p. 369. 
241 Id. Álvaro de Campos. “Na noite terrível”, ed. cit., p. 354. 
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Campos e Pascoaes, nomeadamente uma concepção da existência segundo a 

qual tudo o que existe é uma grande sombra, ou um «sistema mentido»242: 

«grande sombra que ensopa o Exterior em sonho / E funde em Noite e 

Mistério o Universo Excessivo!»243. De facto, constitui um ponto importante 

da filosofia que o pensamento poético de Teixeira de Pascoaes desenvolve a 

noção de que a criação é a sombra de uma origem. No mesmo sentido, a ideia 

de que tudo é sonho, a partir da qual o poema “Tabacaria” especula 

(confundir o sonho com a vida é algo que fazem os bons metafísicos, admite 

Campos244), encontra formulação idêntica num poema de Teixeira de 

Pascoaes: «Tudo é mistério e sombra em que me vejo. / Perdido, a sós 

comigo, a debater-me / Entre a vida dum sonho e a realidade morta, / Como 

se eu fosse mais que o sonho e a realidade, / Um outro ser, além de tudo 

quanto existe…»245. Ser alguém ‘além de tudo quanto existe’ exprime aqui a 

noção de que a própria consciência de ser parte do universo constitui uma 

forma de clausura. A este propósito, escreve António M. Feijó sobre um dos 

tópicos do pensamento poético de Pascoaes que ‘atraem’ Pessoa:  

Na biografia de S. Jerónimo, lemos que “o convento é a única 
habitação que não é cárcere” (1936, 1992: 32), a implicação sendo 
que o universo é a mais poderosa forma de encarceramento. No livro 
de Bernardo Soares a mesma posição atrai mais do que um tópico do 
sistema de Pascoaes. Descrevendo um “sentimento súbito de estar 
enclausurado na cela infinita”, que impede qualquer noção de fuga, 
pois “só a cela é tudo”, Soares conclui: “E então vem-me o desejo 

                                                 
242 Lê-se no poema Fausto esta apóstrofe ao universo: «Ó sistema mentido do universo, / 
Estrelas-nadas, sóis irreais» (Id. Poesia do Eu. Edição de Richard Zenith. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2008, p. 416).   
243 Id. Álvaro de Campos, “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, ed. cit., p. 318. 
244 Cf. supra nota 179.   
245 Teixeira de Pascoaes. Cantos Indecisos, “Enigma”. Este ponto tem um antecedente nos 
sonetos de Antero de Quental. Com efeito, é anteriana a concepção do Universo como coisa 
monstruosa. «Rodeia-me o universo monstruoso», escreve o poeta no poema “Voz Interior” 
(Sonetos. Lisboa: Ulisseia, 2002, p. 204). 
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transbordante, absurdo, de uma espécie de satanismo que precedeu 
Satã, de que um dia – um dia sem tempo nem substância – se 
encontre uma fuga para fora de Deus e o mais profundo de nós deixe, 
não sei como, de fazer parte do ser ou do não-ser.” (LD 78).246 

 

Na verdade, Campos concebe a saída para fora do Universo ou de 

Deus («Todo o universo é uma cela, e o estar preso não tem que ver com o 

tamanho da cela»247) como a única possibilidade de conhecer o sentido da 

«realidade terrível», ou seja, como a hipótese de se encontrar uma explicação 

para tudo, para «[a]quilo que subsiste através de todas as formas / De todas 

as vidas, abstractas ou concretas, / Eternas ou contingentes, / Verdadeiras 

ou falsas»248. Hipótese absurda, porque implicaria uma fuga do «Cárcere do 

Ser». O que parece distinguir Campos e Pascoaes é o facto de a possibilidade 

dum conhecimento especial, determinando pela doença ou «razão demoníaca 

da metafísica», o conhecimento que o autor de Senhora da Noite atribui aos 

‘pobres loucos’ que desvendam mundos espirituais, ser explicitamente 

submetida, em poemas como a “Ode Mortal”, a uma concepção 

profundamente céptica, que a metáfora da grande partida até ao ‘verdadeiro’ 

concretiza.  

É essa concepção que encontramos em “Tabacaria”. Neste poema, o 

retorno ao ponto exacto onde se enuncia – quarto, cadeira – não elimina a 

‘especulação venenosa’ ou ‘alçapão para a lucidez’, como lhe chamou 

Bernardo Soares. Partindo da especulação sobre o que é a «realidade 

plausível», o poema descreve a dúvida como uma hesitação «entre a lealdade 

                                                 
246 António M. Feijó, “Teixeira de Pascoaes”, op. cit., p. 602.  
247 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, “Là-bas, je ne sais où”, ed. cit., p. 437. 
248 Id. Álvaro de Campos, “Ah, perante esta única realidade”, p. 435. 
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que devo / À Tabacaria do outro lado da rua, / como coisa real por fora, / E à 

sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro»249. Esta divisão, 

claro está, denota o abandono do programa de Caeiro, uma vez que Campos 

assume, pela dúvida metafísica250, a impossibilidade de certificar o 

conhecimento a partir de um «corredor» que ligue directamente o que 

recebemos pelos sentidos (a janela) às nossas ideias. O que Campos faz é a 

sua autodescrição enquanto ‘escritor de versos’ que não pode deixar de 

«acrescentar espontaneamente» metafísica à vida. Com efeito, o prazer de 

seguir, na cadeira, o fumo do cigarro «como a uma rota própria»251 constitui 

a imitação possível do prazer da pequena suja, para quem os chocolates são 

toda a verdade que há, verdade efémera e particular: «Pudesse eu comer 

chocolates com a mesma verdade com que comes»252. Do mesmo modo que o 

imperfeito do conjuntivo resume neste verso tudo o que não se pode ser, o 

fumo do cigarro também se interpõe entre o poeta e a janela, i.e., os 

sentidos. Na verdade, o Esteves, cujo «instinto» divino interrompe a 

                                                 
249 Id. Álvaro de Campos, “Tabacaria”, ed. cit., p. 340. 
250 «O verdadeiro método de verificação metafísica foi-nos indicado por Descartes – o método 
da dúvida universal. É este o verdadeiro método metafísico que a filosofia mais recente 
determinou, isto é, que antes de estudarmos metafísica, deveríamos primeiro criticar o 
conhecimento humano, a percepção, bem como os seus limites e capacidades.» Id. Textos 
Filosóficos, Volume I, ed. cit., p. 110.   
251 Id. Álvaro de Campos. “Tabacaria”, ed. cit., p. 344. O cigarro e os chocolates parecem 
funcionar, no poema de Campos, como símbolos do que é efémero, coisas que não admitem o 
atributo “eterno”, o qual é, desde Platão, alvo de preferência ontológica. Na introdução a 
The Nature of Metaphysics, Grice, Pears e Strawsom escrevem, no que concerne à 
preferência ontológica que caracteriza os sistemas metafísicos e em particular a ontologia 
de Platão: «A ideia de que o conhecimento das coisas que mudam é impossível […] pode ela 
mesma relevar de uma preferência: do sentimento de que ser imutável (e ser permanente e 
estável) é de tal modo melhor do que ser mutável (e nessa medida efémero e inseguro) que 
apenas o conhecimento das coisas imutáveis merece o nome de conhecimento». (D. F. Pears 
(ed.). The Nature of Metaphysics, ed. cit., p. 21). 
252 Id. Álvaro de Campos. “Tabacaria”, ed. cit., p. 342.  
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meditação, é, juntamente com a pequena que come chocolates253, o ser «sem 

metafísica» que se toma como modelo possível de outro modo de viver. Como 

um dos seus editores já fez notar, Pessoa transforma o animal vulgar («Feliz 

o homem marçano / Que tem a sua tarefa quotidiana normal, tão leve ainda 

que pesada»254), descrito pelo instinto ou espontaneidade, numa espécie de 

«porta privilegiada»255 para uma dimensão espiritual – a dimensão em que 

se existiria «sem metafísica». 

Em suma, estabelecendo uma analogia entre a Verdade Fundamental 

e a viagem que traria o ponto de vista exterior à própria existência, a poesia 

de Campos continua, de outro modo, a crítica à metafísica que Caeiro 

intenta, respondendo cepticamente à possibilidade de um conhecimento 

desligado da experiência possível. Por outro lado, ao reiterar a ideia de que 

não podemos afastar a ameaça das ‘significações metafísicas’ por meio da 

química directa, a ‘inteligência’ e a ‘crítica’ de Campos traduzem um modo 

superior de lucidez em relação a Caeiro, i.e., ao problema da metafísica.  

                                                 
253 Id. Álvaro de Campos, “Grandes são os desertos, e tudo é deserto”, ed. cit., p. 386: 
«Comprem chocolates à criança a quem sucede por erro». 
254 Fernando Pessoa. Álvaro de Campos. “Mestre, meu mestre querido!”, ed. cit., p. 351.  
255 Richard Zenith. “O barbeiro, a costureira, o moço de fretes e o gato”, in Steffen Dix e 
Jerónimo Pizarro (eds.). A Arca de Pessoa, p. 296: «[…] estas não-qualidades do homem 
“vulgar” – isto é, a ausência do pensamento abstracto e da emoção desinteressada, ou então, 
dito de uma forma positiva, a predominância nele da vida instintiva e espontânea – […] 
transformam[-no] numa porta privilegiada entre Pessoa e a dimensão espiritual ou divina, 
o além, o reino do mistério […]».      


