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A Estética Paidêutica de Almada Negreiros. 

Ver é Pensar: Uma Teoria do Conhecimento Sensível 

 

Almada Negreiros desenvolveu um pensamento estético em que o 

primado gnoseológico da Visão e o princípio da individualidade constituem dois 

dos valores determinantes de uma axiologia adentro da qual se deve 

compreender a sua teoria da arte, a sua produção artística e o seu 

posicionamento como homem, e como poeta. Muito para além da sua 

configuração formal, e sob a égide de uma vincada feição antropológica, 

Almada reconduz o fenómeno artístico a uma teoria do conhecimento, 

ordenada segundo uma cosmologia, atribuindo ao «princípio da individualidade 

da pessoa humana» o mesmo lugar de relevo que os gregos lhe concederam 

na reflexão filosófica, inaugurando a história europeia do personalismo para a 

qual a cultura romana e o cristianismo deram posterior e decisivo contributo.  

Na verdade, Almada começa por devolver o sentido primordial ao 

vocábulo «Teoria», enquanto desfile solene ou festivo e respectiva visão, 

recuperando o conceito de espectáculo a ele subjacente, tal como o entendiam 

os gregos. A «teoria», enquanto «espectáculo da visão», assenta numa 

intuição sensível e espiritual, actualizada na tragédia ática através da vivência 

colectiva da fatalidade que unia os homens aos deuses, e cuja memória e 

importância se evidenciam na especulação estética de Almada. A visão, o 

teatro – o «espectáculo» –, será, alfim, a melhor alegoria da gnoseologia 

sensível que nos deixou, e bem assim a confirmação do valor genesíaco da 

matriz grega no seu pensamento. Neste âmbito, a cegueira de Homero 

constitui o paradigma dessa sabedoria ancestral, na qual o homem depois de 
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tudo ter visto – «Ver» que contém uma profunda dimensão pensante e 

especulativa, e que vai além do simples universo discursivo de uma razão 

crítica1, ou mesmo de uma fenomenologia da percepção, mas que se constitui 

verdadeiro desocultamento ontológico –, se fixa no estado de «ingenuidade», 

do qual incessantemente parte, num movimento contínuo, cumprindo assim o 

princípio de conservação ou continuidade inerente à condição humana; 

enquanto pressuposto de realização ontológica, «a ingenuidade é o legítimo 

segredo de cada qual, é a sua verdadeira idade, é o seu próprio sentimento 

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

moral2». 

Segundo Almada, Homero era cego «porque a imaginação lhe deu o 

dom de imitar o que só imaginado se poderá ver3», cantando o aedo os seus 

versos de cidade em cidade, pois que a poesia é a linguagem universal que 

une todos os povos, sem distinção, disputando-lhe o seu nascimento as sete 

cidades da Grécia, porque sete é o número sagrado que simboliza o Todo4; o 

Todo é o resultado da Criação, o palco onde se há-de operar o advento final da 

Divindade Única na individualidade e personalidade humanas5. A cegueira de 

Homero simboliza o universal encontro da luz interior – o meio –, ou seja, o 

espírito que liga a Origem e o Fim, isto é, a Causa primeira e a reintegração do 

homem6. 

No âmbito das vanguardas, e passado o furor inicial que por vezes 

turvara a análise historiográfica, a obra de Almada Negreiros reata o valor 

                                                 
1 A. NEGREIROS, «Poesia e Criação», Textos de Intervenção, Vol. VI, Lisboa, 1993, p.166. 
2
 A. NEGREIROS, «Elogio da Ingenuidade ou  As desventuras da Esperteza Saloia», Ensaios, 

Lisboa, 1971, p. 125. 
3
 A. NEGREIROS, Ver, L. FREITAS (notas e pref.), Lisboa, 1982, p. 234. 

4 Cf. Diário de Notícias, de 16-01-1944, p. 1. 
5 Ibid.. 
6 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., p. 234. 
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histórico da arte, a partir dos arcanos de um pensamento iniciático antigo, o 

mesmo corpus hermético que estivera já na origem do neoplatonismo 

renascentista. Na referência a uma «antegrafia», vocábulo que recupera de 

Francisco de Holanda, e que nomeia uma linguagem que irrompe sob o poder 

visual e significante da «lira», da «labris», e da «flordelis7» (as três figuras 

representando o acto, a obra e o pensamento humanos, respectivamente), 

Almada aí encontra a «novidade» dos sinais que poderiam fazer a revolução da 

arte modernista, iniciada com o «Orpheu», convertendo-a em autêntica 

vanguarda; esta erigia-se contra o falso classicismo dos detractores do 

movimento órfico, o qual, segundo afirma, não se identificava, de todo, com o 

«clássico dos clássicos» que os modernistas defendiam8. Mais do que um 

estilo ou conformação a um conjunto de regras, para Almada o clássico 

significa a própria história do conhecimento europeu, em que a Ciência e a Arte 

não de dissociam, tal como acontecera na cultura grega, a qual congregava 

essa dupla dimensão no conceito de téknê. Neste conceito se reuniam a arte e 

a técnica, o sentimento e o conhecimento humanos, daí resultando o próprio 

«entendimento da humanidade». A inseparabilidade da Ciência e da Arte 

resulta do facto da primeira representar o «instinto do conhecimento» e a 

segunda representar o «conhecimento do instinto», oposição que levará 

Almada a afirmar que a Arte precede a Ciência, situando-a fora do movimento 

da arte pela arte, já que Arte sem Ciência é «mero deleite ou passatempo9».  

Rectificada a hermenêutica histórica, e bem assim a tentativa da crítica 

de arte em encontrar, tantas vezes forçadamente, uma unanimidade estética 

                                                 
7 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., p. 161 ss.  
8 A. NEGREIROS, «Os pioneiros: para a história do movimento moderno em Portugal», 
Ensaios, op. cit., p. 19 
9 A. NEGREIROS, «Arte e Política», Ensaios, op. cit., p. 47. 
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para a produção artística adentro do movimento modernista, Almada defende 

que, quando é arte, ela é necessariamente clássica, inscrevendo-se o termo 

clássico nessa axiologia que exorbita da obediência racional a determinado 

cânone estilístico e formal. Excedendo nessa medida o racionalismo moderno, 

e particularmente o legado formalista kantiano, a estética de Almada radica no 

sensível e assenta na «ingenuidade do Ver», enquanto acontecimento que 

convoca a totalidade do ser, e que exorbita da obra e da própria ciência, não 

deixando de se insinuar nesta aportação a inquietação ôntica heideggeriana, 

visível no pensamento do artista-pensador português. Deste modo, o 

pensamento de Almada compreende uma dimensão estética de cariz 

gnoseológico, neo-pitagórico e metafísico, e uma outra relativa à própria 

criação artística, sendo no âmbito da primeira que esta última se inscreve e à 

luz da qual deve ser lida e compreendida. 

O primado da visão, enquanto princípio gnoseológico, assenta num 

conhecimento primordial, anterior a toda a «grafia», constituindo uma 

linguagem universal da qual fazem parte os mais remotos documentos da 

Antiguidade. Consubstanciado em pura visualidade, este conhecimento resulta 

de um instinto gnósico directo entre o homem e o universo; porém, este instinto 

atenua-se por vezes, devido a outras formas mediadas de conhecimento, 

sendo nesses momentos que a humanidade pressente a necessidade de uma 

revolução, ou seja, de voltar ao início, de fazer de novo o voo (revolare). 

Independentemente da direcção e intensidade desse instinto, este 

«conhecimento antegráfico» permanece intacto ao longo do tempo, sendo 

pertença do homem, mesmo quando disso não tem qualquer consciência; 

neste sentido, evidenciando a marca platonizante presente no seu 
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pensamento, Almada postula: «um conhecimento só nos serve depois de ter 

passado há bastante tempo por nós10». Segundo o autor de Nome de Guerra, 

estas revoluções são bimilenárias, mantendo esta constância temporal desde o 

momento em que Creta origina o florescimento da cultura grega até ao 

aparecimento de Cristo, mediando mais dois mil anos entre este acontecimento 

e o momento em que Almada escreve, e no qual adivinha nova revolução cujo 

protagonismo atribuía à pintura modernista, particularmente ao cubismo. Pelo 

meio dos dois milénios surgem simetricamente Homero e S. Francisco de 

Assis, dois dos mais extraordinários sábios de que a humanidade se pode 

orgulhar, como reitera o autor de K4 Quadrado Azul. 

Seja como for, o primado da visão é confirmado pela própria primazia da 

vista, posta «ao alto» face aos outros sentidos, como se a uma causa 

gnoseológica se juntasse uma causa natural. Todavia, a «antegrafia» enquanto 

linguagem visual, elementar e automática, a mais clara e legível de todas as 

linguagens, configura um conhecimento holístico, anterior a toda a convenção 

gnoseológica ou epistemológica; este seu carácter advém do seu primeiro 

fundamento, ou seja, da ligação do terreno (profano) ao sagrado sobre a qual 

se erige, constituindo também esse o primeiro fundamento da humanidade. Na 

verdade, se a cultura cretense e grega nascem da «nascente antegráfica», 

sendo assegurada a sua continuidade por via da simetria e da téknê, será 

ainda e sempre a subjectividade que se esconde na aparência objectiva do 

símbolo o seu maior tesouro, ainda que subjectividade e objectividade formem 

a mesma unidade simbólica.  

                                                 
10 A. NEGREIROS, «Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza Saloia», Ensaios, 
op. cit., p. 121. 
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Adentro da teoria do conhecimento sensível, enquanto geometria do 

sagrado, a questão do belo surge da correlação entre o sagrado e o sensível 

que formam o Todo, ou seja, o uno criado pela Causa primeira. Na verdade, 

apenas o sagrado percorre em permanência a inteligibilidade do Todo, embora 

seja missão do sensível assinalar nessa mesma inteligibilidade do Todo o 

domínio do cognoscível (o exacto), separando-o do incognoscível (o perfeito), 

ainda que participe de ambos, pois que juntos fazem parte da inseparabilidade 

do sagrado e do sensível. Se representarmos o Todo por um círculo, e nele 

inscrevermos um ponto, teremos o nascimento do logos, isto é, a 

inseparabilidade do sagrado e do sensível; se no círculo inscrevermos um 

quadrado, teremos a representação do cognoscível, sendo o incognoscível 

constituído pelo espaço que medeia entre o quadrado e o círculo em que se 

inscreve. O belo faz a ligação entre o Todo, que é inteligível, e a sua parte 

cognoscível, o que equivale a dizer que o belo é um outro modo de fazer a re-

ligação entre o sagrado e o sensível, não se confundindo exclusivamente com 

o cognoscível, pois que este é apenas o caminho que o conduz ao seu ponto 

seminal. Se todo o caminho visa a inteligibilidade, como Almada reitera, 

secundando Anaximandro e Parménides, então o belo constitui o terceiro 

momento do inteligível, depois do «saber», ou seja, depois do «património 

comum do conhecimento do homem11», e depois do «conhecimento» em 

sentido estrito, aquele que é captado por cada homem em particular.  

Na esteira aristotélica, Almada propugna que, depois de vivido o «saber» 

e o «conhecimento», o belo há-de consumar-se na catarsis, sentimento que 

constitui o fim do caminho a que o cognoscível conduz, embora com ele não 

                                                 
11 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., p. 185. 
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possa ser confundido. Neste sentido, a catarsis consubstancia o terceiro 

nascimento do homem, posterior ao primeiro, isto é, ao natural por intermédio 

da mulher, ao segundo, realizado através da maiêutica socrática (achamento 

do poeta no homem), e finalmente o belo enquanto «desocultamento» em que 

o homem «se dá à luz, nu e simples como da primeira vez (a sagrada)12»; 

encontrado o belo, aí se abre o «ideal perfeito que traz consigo o símbolo da 

vida e a harmonia da saúde13».  

Tendo em conta a inseparabilidade do belo do uno dentro do logos, 

vamos encontrar sucessivamente no ponto, no círculo, no próprio quadrado e 

nos seus quatro lados, uma série infinita, ou seja, o «belo achado da 

aritmética» (o «número»), a «Tétrada sagrada» ou o «Sagrado quaternário de 

Pitágoras14»; ao «número», formado pelos quatro lados do quadrado inscrito no 

círculo, correspondem os universais da personalidade humana, a saber: o 

lógico (verdadeiro), o ético (bom), o estético (formoso) e o religioso (santo), os 

quais, juntos, estabelecem o belo, categoria que há-de corresponder ao círculo, 

isto é, à inseparabilidade do sagrado e do sensível, fechando o arco do 

pensamento almadino15. Deste modo, podemos constatar que, na doutrinação 

de Almada, o belo excede o domínio do estético, constituindo-se o pleno meio 

de realização da personalidade humana individual – a verdadeira e única 

criação do homem –, alfim, a realização do uno, qual seja a «integridade do 

objecto e a personalidade do sujeito16»; se neste predominar a virtude da 

graça, aproximar-se-á mais do sagrado, e teremos então o homem santo; se 

                                                 
12 Ibid.. 
13 Ibid.. 
14 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., pp. 185-86. 
15 Ibid., p. 186. 
16 Ibid., p. 187. 
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predominar a virtude do génio, aproximar-se-á mais do sensível, e estaremos 

perante o homem artista17. 

 

 

Origem e Movimento: Queda e Imitação da Acção Criadora 

 

Adentro da unidade ontológica que o pensamento de Almada evidencia, 

o mundo sensível surge de uma “queda”, enquanto criação apassivada de uma 

primeira Causa activa (Criadora), una e imutável; nesta criação é possível 

encontrar duas unidades individuais e distintas, quais sejam o universo e a 

pessoa humana, que nessa qualidade preenchem o espaço infinito do mundo 

sensível, fazendo parte igualmente do Todo. Se a primeira unidade individual e 

distinta (universo) se constitui em pura passividade à Causa primeira, sendo 

nessa medida imperfeita, a pessoa humana, imperfeita mas perfectível, herda a 

possibilidade de ser, ela mesma, causa de um outro mundo sensível, o qual 

resultará por imitação (ou causa segunda) da acção criadora da Causa 

Primeira. Nesta causa segunda se opera o desocultamento a que o homem 

está condenado por necessidade ontológica, já que, enquanto unidade 

individual sensível, lhe está vedada uma «atitude passiva radical». Neste 

sentido, o desocultamento do homem constitui o «verdadeiro e único 

«espectáculo18» da Causa Criadora, indissociando Deus e o Homem, 

eternamente ligados pelo sagrado através de um movimento recíproco e 

perpétuo. 

                                                 
17 Ibid., p. 172. 
18 A. NEGREIROS, «Aqui Cáucaso», Obras Completas: Teatro, Vol. VII, Lisboa, 1993, p. 258. 
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Se tudo é movimento desde a Origem até à reintegração final19, então é 

no movimento que se consubstancia a acção criadora do homem – o acto 

poético –, já que a poesia, enquanto «aliança sagrada do conhecimento 

sensível e a acção pessoal que se chama personalidade20», e bem assim como 

«parte íntegra do mais recôndito da pessoa humana», antecede todo o fazer 

artístico e, nessa medida, se converte em princípio constitutivo de toda a 

estética21. Neste sentido se torna dedutível, de imediato, que a estética 

antecede a obra de arte, facto que confirma a inserção do pensamento de 

Almada numa tradição doutrinária mítica e simbólica sinalizada em tempo por 

Sampaio Bruno.  

O movimento é sempre em direcção à Origem, pois é aí que tudo é 

Novidade, constituindo esta a condição sine qua non da criação do «novo» que 

é obra do homem; é a Novidade intacta da Origem que permite a 

«originalidade» de cada Idade (Antiguidade grega, Renascimento, Idade 

Média…), realizada pelo homem através das faculdades instintivas da memória 

e da imaginação, já que, na cosmogonia almadina, «o homem primeiro viu, 

depois imaginou22». A primeira faculdade é passiva mas vê, a segunda é 

activa, embora «cega», resultando desta condição a necessidade da 

imaginação ser conduzida pela memória para que possa lograr a realização um 

mundo novo, ou seja, «original». É neste sentido que Almada lamenta o facto 

do mundo seu contemporâneo haver perdido a memória, o que dificultava o 

                                                 
19 Ibid., p. 260 
20 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., p. 52 (epígrafe). 
21 À semelhança de Teixeira de Pascoaes,  o primado da poesia é não só o princípio 
constitutivo de toda a estética, mas também a mais lídima tradução da condição livre do 
homem. Cf. A. NEGREIROS, «Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta», Obras Completas: 
Poesia, Vol.I, Lisboa, 1985, p. 37. 
22 A. NEGREIROS, Ver, op. cit. p. 231. 
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encontro da originalidade que buscava, razão pela qual afirmou que era 

necessário esquecer o que está, e recordar a novidade que vem23.  

Se, como afirma Almada, «a Arte é um estratagema para a Poesia», é 

na vocação poética que o ser se cumpre enquanto tal, pois que nela residem 

todos os valores «realizados e a realizar24»; neste âmbito, a poesia é anterior a 

toda a linguagem, pois que a captação do oculto do ser se realiza na 

capacidade pessoal de criação de poesia, embora nesse desocultamento do 

ser pela linguagem este volte a ocultar-se; é nesta tarefa que o homem se 

define do ponto de vista ontológico, ou seja, enquanto «obra» – aquilo que do 

homem fica – sendo aí que reside toda a poesia, constatando-se nesta 

aportação uma vez mais a influência muito clara da filosofia de Heidegger25. 

 É através da poesia que o homem se faz obra-prima da criação, sendo 

também a partir deste pressuposto que Arte e Vida se conciliam e 

complementem, unindo conceitos aparentemente opostos como uno e múltiplo, 

sagrado e sensível, matéria e espírito, mito e logos, individualidade e 

colectividade, homem e obra26. Na verdade, a necessidade de conhecer o 

universo, e a Causa activa Única que lhe dera origem, leva o homem a criar um 

outro mundo, embora degradado e de segunda ordem, o qual, sendo criação 

sua, não pode ser considerado verdadeira e absoluta criação, já que não é 

mais que uma imitação da obra criada pela Causa Primeira. Além disso, a 

própria obra enquanto resultado da interpretação (transposição) do mundo 

sensível (Todo) acaba por escapar ao próprio homem, já que nela o seu autor 

                                                 
23 Ibid., p. 225. 
24 A. NEGREIROS, «Elogio da Ingenuidade ou as Desventuras da Esperteza Saloia», Ensaios, 
op. cit., p. 116. 
25 A. NEGREIROS, «Poesia e Criação», Textos de Intervenção, Vol. VI, op. cit., p. 167. 
26 A. B. TEIXEIRA, «Sagrado, Mito e Símbolo no Pensamento de Almada Negreiros», Colóquio 
Internacional Almada Negreiros: A Descoberta como Necessidade (Actas), Porto, 1998, p. 429. 
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continua a ser intérprete de algo que lhe é originariamente anterior, 

convertendo-o, em relação à obra, como que no «actor em relação ao autor».  

Este postulado se por um lado reforça o inexorável carácter mimético do 

mundo criado pelo homem, por outro, demonstra que a obra, como 

interpretação da Causa Criadora, não é obra, mas apenas «possibilidade de 

acção», isto é, a «adivinhação de um caminho» que possibilita e torna livre a 

acção criadora, o que, no limite, leva à subsunção do autor à própria obra, ou 

seja, desvenda no homem o poeta: «na criação própria do homem, a obra, o 

autor continuará sempre a ser o intérprete do que lhe é originariamente 

anterior, como o actor é intérprete do autor, pois absolutamente nada que seja 

criação própria do homem pode alguma vez ser causa de acção sequer do 

próprio autor, pois toda a criação do homem, a sua obra, não é de maneira 

nenhuma acção mas legítima possibilidade de acção27». Neste âmbito, Almada 

corrobora ainda que a missão do pintor não é «apurar os pincéis e as telas», 

pois que o tempo disso se encarregará, mas «apurar-se a si mesmo, fazer de si 

próprio a obra-prima da criação, o homem28», postulado que converte a 

estética almadina numa verdadeira ética, confirmando o tributo que o seu 

pensamento presta de igual modo ao platonismo.   

Nesta medida, é por via dos cinco sentidos, inseparáveis na unidade 

individual humana, que o homem espontaneamente conhece o universo, dando 

cumprimento à perfectibilidade que inere à captação da natureza do Todo; se o 

Todo criado é perfeito, a captação das relações no Todo é perfectível, abrindo-

                                                 
27 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., p.46. 
28 A. NEGREIROS, «Cuidado com a Pintura», Obras Completas: Textos de Intervenção, op. 
cit., p. 103. 
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se nessa perfectibilidade o caminho para a obra e para acção do homem, aí se 

consumando o conhecimento sensível29.  

Almada reforça o facto de o autor funcionar como actor da sua própria 

obra, sendo que esta, como «promessa de acção» e «espelho de 

necessidade», apenas se revela no «êxtase, no sonho, na contemplação, na 

adivinhação, na vigília, no estado de pré-sono, na visão mágica, na revelação 

mística, na crença, no arrebatamento pelo ancestral30». Neste sentido, a Obra 

ilumina o sensível, embora através da imagem que reflecte do Todo; é luz, mas 

apenas na medida em que imita, isto é, reflecte, a verdadeira Luz da Causa 

Primeira que no Todo irradia; a Obra nada acrescentando ao conhecimento 

sensível, é, no entanto, imprescindível pois que é por seu intermédio que o 

invisível se torna visível, ou seja, é a Obra que potencia o conhecimento 

sensível do universo (sensível) que está no Todo. Deste modo, a Obra mais 

não é que esse «mergulho instantâneo» que permite ao ser estar «em 

condições de receber», isto é, de «Ver» o conhecimento sensível, apreendido 

através desse processo de carácter simultaneamente intuitivo e intelectivo; esta 

abertura à recepção do conhecimento sensível, exclusiva do homem, é que 

«transfigura» o indivíduo em pessoa, e assegura a sua reintegração na Causa 

Primeira ou Origem. Constituindo a Obra a necessidade de imitação da criação 

da natureza, será por via da Religião, da Arte, e da Ciência que surge 

viabilizada essa possibilidade de acção voluntária do homem, o que equivale a 

dizer a possibilidade de realização do conhecimento sensível, que é sempre 

anterior e posterior ao homem. Se o homem é uma unidade sensível do Todo, 

sempre que essa unidade é perdida é seu destino refazê-la, constituindo a obra 

                                                 
29 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., p. 53. 
30 Ibid., p. 46. 
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a união dos sinais visíveis que permitem essa mesma reconstituição. Por outro 

lado, a razão não existe inseparada da natureza, postulado que justifica 

também a necessidade do sensível no sentido de impedir que o sonho da 

razão gere monstros, como afirma Almada invocando o célebre «capricho» de 

Goya. Neste domínio também se assinala a própria conciliação do sensível e 

do inteligível enquanto exigência da Harmonia Cósmica contida no Todo. 

Almada aduz que o Todo é ao mesmo tempo o sensível e o logos, a este 

correspondendo três «ocasiões» ou categorias universais, a saber: o Bem, o 

Belo e o Justo, das quais o Todo é a unidade comum, com elas perfazendo 

quatro unidades, constituindo todas elas o Todo; estas unidades, que têm 

correspondência com os universais da personalidade humana, apenas são 

diferenciáveis entre si através de uma hierarquia dos vários graus do sensível; 

ou seja, o Todo antecede as três categorias, tal como o Bem antecede o Belo e 

este antecede o Justo, antecedendo a Causa Primeira ou Deus único a todos 

eles31. Ainda assim, Almada reconhece uma quinta unidade universal, a que 

apelida de Ocasião, aquela que permite à acção entrar no conhecimento 

sensível, ou seja, aquela que representa cada caso pessoal.  

O Belo é a categoria mais próxima do perfeito, isto é, do número, em 

razão de constituir a síntese de todos outros universais, constituindo o número 

o «belo achado» ou o «achado do belo», já que, como Aristóteles afirma na 

Metafísica32, «a Coisa matemática não é separada das coisas sensíveis», 

postulado que Almada incorpora no seu pensamento33. Aliás, as duas 

visualidades do número, assentes na antinomia pitagórica do «número-

concreto» e do «número-abstracto» levarão Almada a acusar o erro 

                                                 
31 A. NEGREIROS, Ver, op. cit.,  pp. 54-55. 
32
 Cf. Metafísica de Aristóteles, Edición Trilingue por V. G. Yebra, Madrid, 1998, p. 64 (990b3). 

33 A. NEGREIROS, Ver, op. cit.,  , p. 58. 
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renascentista de se impor a geometria como teoria da arte, erro a que escapara 

apenas Leonardo da Vinci, como parece ficar demonstrado na «Figura 

Supérflua Exerrore» do pintor italiano, que Almada utilizará no painel da 

Fundação Gulbenkian «Começar» -- seu verdadeiro testamento visual e 

estético34.  As intuições poéticas e a sua relação/tradução com número e a sua 

significação qualitativa, a partir do cânone ou da relação nove/dez, e 

concretamente a preocupação em encontrar o célebre «ponto de Bauhütte» 

culminam toda a especulação almadina, aí procurando a síntese dos seus 

estudos desde a simbologia antiga, ao pensamento esotérico, até à análise dos 

painéis de S. Vicente e das capelas imperfeitas da Batalha35. 

Quanto ao processo mimético, Almada afirma: «a imitação simula afinal 

o que é necessidade do imitador: que se trespasse a harmonia do Todo criado 

para cada um dos humanos36», legitimando, deste modo, a profunda marca 

antropológica da sua estética enquanto gnoseologia. De modo bastante 

próximo à concepção agostiniana de tempo, Almada defende ainda que neste 

«trespasse», enquanto verdadeira coincidência da luz interior do homem com a 

Luz exterior que dimana do Todo onde se insere, se dá a fusão do instante com 

a eternidade, passando a haver apenas um «eterno Presente» no «histórico da 

Idade da Humanidade», adentro do qual a pluralidade (religiões, mitologias, 

políticas, artes, ciências, idades) se singulariza em Unidade absoluta37. 

Constituindo a pessoa a casa da humanidade, a unanimidade desta resulta do 

cumprimento do destino interior de cada homem por intermédio da Arte, a única 

ferramenta que faz coincidir o destino que vem de fora com o destino que é 

                                                 
34
 A. NEGREIROS, «Orpheu», Textos de Intervenção, Vol. VI, op. cit., p. 181. 

35 Acerca do percurso especulativo de Almada e a sua relação com o número, Cf. L. FREITAS, 
Almada e o Número, Lisboa, 1977, pp. 61 ss. 
36 Ibid., p. 60. 
37 A. NEGREIROS, «Aqui Cáucaso», Obras Completas: Teatro, Vol. VII, op. cit., p. 264. 
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interior e fatal ao homem, enquanto causa criada, isto é, enquanto unidade 

individual do Todo38. Todavia, a garantia da unicidade da Sabedoria e da 

Verdade – nessa medida a mesma para todas as raças, religiões e civilizações 

–, reside na diversidade, na raridade e no carácter excepcional de cada um dos 

homens39. Se a Humanidade tem uma face mística e uma face pagã, como 

aduz Almada, é pela via do Amor que o homem assume a sua vocação mística, 

convertendo-se no que é. Invocando Rodin, Almada compara o homem a uma 

estátua: ao contrário das estátuas místicas, únicas, «esfíngicas» e «côncavas», 

as estátuas pagãs «imitam a sedução da pele, tornam parecida a atracção 

natural das formas do corpo, e copiam a raridade do modelo vivo40»; ora, 

enquanto causa criada, é pelo Amor recebido da Causa Criadora que cada 

pessoa encarna esta «raridade do modelo vivo», dentro do qual se opera toda 

a relação estética. Para Almada, o Amor como primeira lei da vida, é o 

elemento que rege cada um na sua conversão ou reintegração final41. O Amor 

é o nome mais puro e verdadeiro para a revolução interior de cada homem, a 

arete (a excelência) sobre a qual se ordena e constrói a estética paidêutica de 

Almada Negreiros, conceito recuperado do universo homérico, e assumido 

essencialmente no seu significado ético42. 

 

 

 

 

                                                 
38 Ibid., p. 263. 
39
 A. NEGREIROS, «Pierrot e Arlequim (Comentários)», Obras Completas: Teatro, Vol. VII, op. 

cit., p. 63. 
40 Ibid., p. 62. 
41 A. NEGREIROS, «Prefácio a Um Homem de Barbas, de Manuel de Lima», Obras Completas: 
Textos de Intervenção, op. cit., p. 158. 
42 W. JAEGER, Paideia, A. M. PARREIRA (trad.), Lisboa, 1979, pp. 23 ss. 



 315

Da Mimese: Uma Estética Artística 

 

Cedo Almada se demarcara daqueles que julgam a arte com base num 

paradigma único, a partir do qual ordenam os seus juízos, passando as mais 

das vezes ao lado do que sendo específico da arte se articula com o humano e 

as suas forças criadoras, adentro de uma axiologia mais vasta que é aquela, 

afinal, que há-de caracterizar o seu mistério. O seu pensamento revela o 

encontro daquele «mar antigo, vasto e misterioso» de que falara Fernando 

Pessoa a propósito das suas caricaturas. Nos difíceis caminhos que conduzem 

do bulício do centro ao mais pequeno e discreto dos fontanários onde a água é 

mais pura e fresca, Almada confessou ter encontrado a melhor definição de 

arte, ou pelo menos aquela que, a seu ver, melhor satisfazia as exigências e a 

complexidade do fenómeno artístico; nesta se afirma que «a arte não é um 

aspecto da vida; é o todo da vida visto debaixo de um aspecto43». Na verdade, 

a vida é a única coisa que a arte partilha com a natureza, já que entre uma e 

outra existe apenas «a coincidência da oposição». A coincidência dos opostos 

em Almada tem um alcance decisivo, pois, na esteira do pensamento gnóstico, 

a igualdade resulta da oposição44, ao contrário de toda a dialéctica, que implica 

a noção de contrários e de superação por parte de um deles. Se entre o mundo 

criado e o mundo a criar pelo homem se estabelece uma relação mimética, 

como referimos, pois que toda a construção da realidade assenta numa Causa 

Primeira, o carácter mimético dessa relação não se traduz numa simples cópia, 
                                                 
43 A. NEGREIROS, «Cuidado com a Pintura», Obras Completas: Textos de Intervenção, Vol. 
VI, op. cit., p. 106. Esta definição, utilizada com frequência, foi colhida por Almada Negreiros na 
obra de J. E. Barton, intitulada Purpose and Admiration – a lay study of the visual arts, a partir 
do The Times Supplement, de 12 de Janeiro de 1933. Cf. M. F. MONTEIRO, Fundamentos de 
Estética em Almada Negreiros – Da Modernidade ao Ver, (dissertação de doutoramento em 
filosofia apresentada à Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa 
(policopiado), Braga, 1997, Vol. II, p. 39.  
44 A. NEGREIROS, Ver, op. cit., 187. 
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mas numa «transposição», ou «síntese» método que, no campo artístico, 

implica a via inventiva (inventio) através da imaginação, a faculdade volitiva do 

artista45 indissociada da faculdade da memória. 

Na verdade, a realidade estará sempre presente, e é para o acréscimo 

de realidade que a arte contribui, embora, como a prática artística assenta num 

processo de representação, ou seja, num processo de tornar presente o 

ausente, necessariamente a natureza tornada presente pela arte terá de ser 

uma natureza imaginada. Ao afirmar que «o maior estorvo para a 

representação (representar, tornar presente) da realidade é a presença da 

própria realidade46», Almada acentua a diferença fenomenológica entre estar 

presente e tornar presente, evidenciando uma plena consciência quanto à 

teoria clássica da imitação que perfilha. Almada socorre-se ainda do exemplo 

da relação da máscara com o rosto do actor no teatro grego, na qual sendo os 

rostos a realidade é esta última que surge simbolizada nas máscaras, já que, 

como reitera, «o símbolo é realidade imaginada, e é com símbolos que se 

expressa a arte47». Se a prática artística parte da natureza para a representar, 

pois que a arte «apenas começa imediatamente depois de ter tomado 

conhecimento dos limites próprios do que é natural48», ou seja, se a arte parte 

da natureza enquanto elemento da realidade (real) para criar a realidade 

(imaginada), o resultado final, em razão do próprio do processo artístico, só 

poderá ser uma transcensão da própria realidade tomando esta como parte de 

si consignada à natureza. Assim Almada o confirma: «arte é sempre uma 

transposição da realidade e começa quando a realidade não é copiada mas 

                                                 
45 Ibid., p. 181. 
46 A. NEGREIROS, «Desenhos Animados, Realidade Imaginada», Ensaios, op. cit., p. 135. 
47 Ibid.. 
48 A. NEGREIROS, «Arte e Artistas», Obras Completas: Textos de Intervenção, Vol. VI, op. cit., 
p. 70. 
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imaginada49». Esta posição de Almada, ao coincidir com os limites exactos da 

teorização do Estagirita, acerca da mimese coloca a sua doutrinação adentro 

da longa persistência do aristotelismo em Portugal. Tendo em conta os dados 

aduzidos, a sua adversidade ao naturalismo, ao abstraccionismo, e ao realismo 

de vincado pendor ideológico e feição socializante, torna-se compreensível, 

porque coerente com a sua concepção estética, mesmo se nos seus óleos 

abstractos de resolução neo-pitagórica seja possível observar, de um ponto de 

vista formal, alguns sinais aproximativos da abstracção, ou mesmo se constate 

uma invocação realista presente na intervenção da Gare Marítima de 

Alcântara. 

Sendo a arte um processo intelectual que pressupõe a unidade das 

belas artes, ainda assim é o pintor aquele que mais tempo precisa para apurar 

o seu ofício, ou seja, é aquele em que a vida através das várias idades do 

indivíduo mais tempo leva a cumprir-se50. Constituindo a técnica a última 

preocupação de Almada no que diz respeito à pintura, o que interessa, diz, é 

«apurar» o autor, pois que aquela é, acima de tudo, uma «atitude de nobreza 

humana», e não apenas um mester oficinal. Será também por este motivo que 

na classificação das artes Almada concede a primazia à pintura, dada a 

dianteira do pintor, seguindo-se-lhe a arquitectura e a escultura, esta última 

objecto de algum desencanto de Almada face aos caminhos que seguia no 

Estado Novo. A música e a literatura serão, respectivamente, as últimas nessa 

hierarquização: a primeira em razão de ser uma arte cuja história não é 

possível seguir; a segunda, devido à babel de idiomas, facto que lhe retira a 

universalidade das três primeiras, ainda que a razão fundamental assente 

                                                 
49
 A. NEGREIROS, «Desenhos Animados, Realidade Imaginada», Ensaios, op. cit., p. 135. 

50
 A. NEGREIROS, «Cuidado com a Pintura», Textos de Intervenção, Vol. VI, op. cit., p. 101. 
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numa ausência maior da visualidade gnoseológica que a sua estética 

pressupõe51. 

Reiterando a sua concepção da estética como uma ética adentro de uma 

ontologia integral, a arte, e particularmente a pintura é, essencialmente, um 

esforço de adaptação do artista não só ao meio onde se insere, como uma 

ultrapassagem de uma «deficiência social e colectiva» perante o que o rodeia.  

O artista é aquele cuja atitude de superioridade perante o meio é 

absoluta, constituindo um reflexo do Todo onde se insere e que procure 

cumprir e sublimar. O Todo será também o objectivo que deve nortear o 

processo artístico, pois o artista que se perde no pormenor, aproximando-se 

demasiado da realidade, perde o sentido da direcção única, ou seja, o regresso 

à origem, o único caminho no qual a novidade e a originalidade surgem52. É 

neste sentido também que Almada critica o ensino artístico, impossibilitado que 

está à partida de fornecer ao artista a educação que apenas ele saberá buscar 

e dar a si mesmo no todo da vida. A Arte concebida como um todo, e não 

apenas como uma esfera autónoma do fazer humano, constitui um dos 

pressupostos de toda a estética Almada. A educação do artista assenta num 

percurso interior e ressorcivo – postulado que pode levar a uma maior 

compreensão da obsessiva prática de auto-representação patente nos 

inúmeros auto-retratos que nos deixou – e nada tem que ver com a natureza, 

mas apenas com o desenho, enquanto símbolo maior do conhecimento, e não 

apenas como o contorno dos objectos realizado por linhas ou traços53. Se a 

pintura é já do domínio da personalidade, como postula Almada, o desenho é o 

                                                 
51
 A. NEGREIROS, «Arte e Artistas», Textos de Intervenção, Vol. VI, op. cit., p. 79. 

52 A. NEGREIROS, «Cuidado com a Pintura», Textos de Intervenção, Vol. VI, op. cit., p. 105. 
53 A, NEGREIROS, «O Desenho», Ensaios, op. cit., p. 13. 
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caminho que até ela conduz54; neste sentido, o desenho é o elemento primeiro 

– a mãe de todas as artes – pois que é ele que concede e garante a unidade à 

obra, constituindo o entendimento próprio e pessoal do mundo para cada autor. 

Para Almada, os sentidos são «órgãos do entendimento», e tendo em conta 

que este é momentâneo e fugaz, então é ao desenho que cabe fixar a sua 

perfeição. Será neste sentido que o autor afirma que «tudo o que contém 

clareza de entendimento tem a função do desenho55». Pelo contrário, a 

inteligência mais não é que a «harmonia» que resulta dos vários entendimentos 

pessoais, ou seja, o encontro da obediência de cada um ao seu entendimento 

original do mundo56. Por este mesmo motivo, aduziu Almada que a profissão do 

pintor é que chega mais tarde à vida pois que depende do processo de 

“maturação” (sublinhado nosso) do desenho em cada artista. Deste modo, tem 

o desenho duas épocas: a primeira, a da atenção ao instinto; a segunda, a da 

correcção do instinto, em direcção à harmonia57
; por esta razão, o desenho é o 

meio, o caminho, que leva ao homem, já que, este sim, constitui o fim de toda a 

arte. É neste contexto que ser modernista para Almada tem que ver com o 

entendimento próprio, e não apenas com uma questão estilística; ser 

modernista significava buscar «o sentido do novo no eterno58», fazer-se 

«legítimo descobridor da novidade», e lograr a verdadeira «Revolução 

Individual59», pois que a arte tem um profundo sentido imanentista. No limite, a 

beleza para Almada é a «Forma» que une todos os opostos dentro do Todo, 

                                                 
54 A, NEGREIROS, «Desenhos Animados, Realidade Imaginada», Ensaios, op. cit., p. 132 
55
 A, NEGREIROS, «O Desenho», Ensaios, op. cit., p.13. 

56 Ibid.. 
57 Ibid., p. 14. 
58 Ibid., p. 15.  
59 O pensamento de Almada muito cedo inicia a trajectória que há-de cumprir até ao fim, no 
qual a arte surge essencialmente como conhecimento, para a qual ´+e necessária essa 
«Revolução Individual». Cf. J. Dias-Sancho, «A Entrevista desta Semana: José de Almada 
Negreiros fala-nos das suas ideias e das suas intenções», Revista Portuguesa, V. FALCÃO 
(dir.), Lisboa, 17-03-1923, pp. 10-14.  
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que reconcilia o homem – qual Prometeu – com o seu próprio destino60, à 

semelhança do pensamento platónico, o qual reclama a harmonia do cosmos 

físico e do mundo moral61. 

 

                                                 
60 A, NEGREIROS, «Prometeu: Ensaio Espiritual da Europa», Ensaios, op. cit ., p. 70. 
61
 W. JAEGER, Paideia, op. cit., p. 695. 
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