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Para nascer, pouca terra: para morrer, toda a terra: 

para nascer, Portugal: para morrer, o mundo.  
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A Realidade vem do sonho. 

(Pascoaes 1987: 36, OB) 
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Resumo 

Neste estudo intitulado Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra: Confluências, 

deu-se relevo a duas personalidades marcantes no panorama cultural, literário e filosófico 

do Portugal de inícios do Século XX.  

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, unidos pelo ideal do movimento da 

Renascença Portuguesa e pelo seu órgão de expressão, a revista A Águia, ambos, nos 

seus escritos, apostaram no ressurgimento de Portugal. O modo como o fizeram teve, 

contudo, um suporte e uma ideologia particulares: o Saudosismo em Teixeira de Pascoaes 

– como pode verificar-se na Parte I deste trabalho – e o Criacionismo em Leonardo

Coimbra, de que se dá conta na Parte II.

Sendo, respetivamente, a primeira e a segunda partes dedicadas a um olhar 

individualizado sobre a vida, a obra e o pensamento de Teixeira de Pascoaes e de 

Leonardo Coimbra, numa Parte III, deu-se relevo às confluências entre os dois autores, 

o Saudosista e o Criacionista, unidos pelo sentimento da paisagem, pela antropologia

filosófica e pelo ideal pedagógico. Por diferentes métodos, ambos visaram educar

Portugal e os Portugueses dentro do seu caráter, não para o isolacionismo, mas com um

profundo intento de unidade universal. E o poeta, como o filósofo, os dois o fizeram no

âmbito de um pensamento francamente idealista.
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Abstract 

In this study, that is titled Teixeira Pascoaes and Leonardo Coimbra: Confluence 

[Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra: Confluências], a special relevance was done 

to two prominent personalities of the Portuguese cultural panorama in the early twentieth 

century, in the areas of literature and philosophy.  

Teixeira Pascoaes and Leonardo Coimbra, both shared the ideal of the Portuguese 

Renaissance movement and of its organ of expression, which is the magazine A Águia, 

and therefore, both authors revealed in their writings the aim of the resurgence of 

Portugal. The way they did it, however, had a specific support and an ideology: the 

Saudosismo in Teixeira Pascoaes – as is described in Part I of this work – and the 

Creationism in Leonardo Coimbra, that is explored in Part II. 

The first and second parts of this work were dedicated to analyze the life, work 

and thought of Teixeira de Pascoaes and Leonardo Coimbra, respectively. The 

confluences between the two authors – one of which was nostalgic (saudosista) and the 

other one was creationist – were explored on Part III: they shared the feelings of the 

landscape, the philosophical anthropology and the pedagogical ideal. Using different 

methods, both authors had as an aim the education in Portugal and of Portuguese people 

and both considered that people should be educated in their Portuguese character, not for 

isolationism, but with a deep intent of universal unity. And the poet and the philosopher 

both aim this under a frankly idealistic thought. 
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Introdução 

Escolhemos para a elaboração deste trabalho de investigação o tema: Teixeira de 

Pascoaes e Leonardo Coimbra: Confluências, considerando a aproximação a um 

visionarismo antropológico, filosófico e pedagógico de dois poetas da espiritualidade 

portuguesa e as relações entre a literatura e o pensamento.  

Evidencia-se, desde já, a formulação do problema centrado em torno do corpus 

poético-filosófico com as suas marcas discursivas: será que existem confluências na vida, 

na obra e no pensamento de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra e as mesmas 

se refletem decisivamente na sua escrita, sobretudo nos domínios da espiritualidade, da 

paisagem e da portugalidade? 

Importa tecer algumas considerações sobre esta matéria. O interesse e o gosto 

naturais pela literatura e a importância cultural profunda destes dois criadores motivaram 

e persuadiram-nos a levar por diante e a perseguir esta grande vontade de enveredar pelo 

estudo da vida, da obra e do pensamento destes autores, defensores da portugalidade e 

da espiritualidade nacional, aspetos que estão profusamente consagrados na sua escrita e 

na sua mundividência.  

O facto de Teixeira de Pascoaes, Poeta-Filósofo, e Leonardo Coimbra, Filósofo-

Poeta, serem, indubitavelmente, figuras de proa da língua, literatura e cultura portuguesas 

justifica o nosso interesse na investigação da especificidade e da convergência das linhas 

orientadoras do seu pensamento idealista.  

Desta forma, a escolha do tema desta tese decorre de uma necessidade 

fundamental de análise e de reflexão profundas sobre o largo universo de pensamento 

pascoaesiano e leonardino. Este estudo visa também questionar que tipo de confluências 

existem entre ambos os autores ao nível do pensamento filosófico-metafísico-religioso 

acentuado na obra de cada um deles. Está bem patente na obra de ambos que a 

representação literária se socorre duma ideologia que se prende com o domínio da 

espiritualidade e da portugalidade.  

O objetivo principal deste estudo é investigar, e julgamos que ainda foi pouco 

explorado, o registo de confluências existentes entre Teixeira de Pascoaes e Leonardo 

Coimbra, em relação à vida, à obra e ao pensamento de ambos, tendo em linha de conta 

o discurso utilizado e dando atenção ao corpus literário dos autores. Uma tal abordagem

exige uma releitura dos textos pascoaesianos e leonardinos, à luz do seu pensamento
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filosófico-metafísico-religioso, na intenção primeira de encontrar pontos convergentes. 

Nesta abordagem procuraremos dar a nossa perspetiva, e pretendemos que a mesma seja 

recente e inovadora.  

Da obra de Teixeira de Pascoaes transparece a sua personalidade literária 

carismática, profundamente enigmática e quase de contornos proféticos, pela qual nos 

interessamos. Também por isso, fizemos recair sobre este autor a escolha do tema. Além 

disso, consideramos também que o autor pode ser revisitado de um outro ângulo, algo 

inovador, não esquecendo leituras anteriores, como o designado “panteísmo 

transcendentalista”, já assinalado por Fernando Pessoa nas páginas de A Águia. A 

perspetiva inovadora advém sobretudo da comparação que estabelecemos com Leonardo 

Coimbra. A obra de Leonardo Coimbra assume-se como tradutora de um pensamento 

criacionista, no âmbito da filosofia portuguesa. Tal facto também mereceu atenção da 

nossa parte, tendo-se ainda em conta o contexto cultural, educacional e espiritual a que o 

Filósofo- Poeta pertenceu.  

Em Leonardo Coimbra como em Teixeira de Pascoaes achamos, na verdade, 

confluências a nível do idealismo visionário, que se manifesta na assunção do 

criacionismo, pelo primeiro destes autores, e do saudosismo, pelo segundo.  

Na presente tese, também procuramos dar lugar e espaço privilegiado à obra 

destes dois vultos da língua e da cultura portuguesas, através da análise crítica. 

Ambicionamos, portanto, demonstrar, de forma inequívoca e que pretendemos também 

seja original, crítica e científica, o tipo de confluências que matizaram os discursos, as 

influências, a visão antropológico-filosófica, a visão da natureza, vetores que ganham 

dimensões profundas e simbólicas (Jung 1987) no imaginário poético dos dois autores. 

Neste estudo, pretendemos ainda fazer sobressair a originalidade de cada autor, através 

da abordagem da obra que ambos nos legaram.  

Personalidades excecionais, com envolvência cívica e conduta moral 

reconhecidas, Pascoaes e Leonardo Coimbra estão unidos pelo enorme amor a Portugal 

e pelo projeto da Renascença Portuguesa, através do qual protagonizaram, de uma forma 

ímpar, a vontade de reerguer o país. Este movimento portuense funcionou como uma via 

filosófica, cultural e pedagógica, por excelência, que em muito contribuiu para repensar 

a Pátria e, desta forma, potenciar a ação pedagógica conducente a um desvelar da 

verdadeira cultura portuguesa, convocando para este propósito o povo português. 

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra foram dois espíritos impulsionadores desta 

visão estratégica de educar os portugueses no ideal da genuína cultura portuguesa e num 
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profundo respeito pela Pátria. Esta visão pedagógica é marcada quer pela Arte de Ser 

Português, obra de Pascoaes fundamentada na saudade, que ele crê ser intrínseca da alma 

lusíada, quer no criacionismo leonardino da liberdade criadora. Ambos os autores creem 

num Portugal renovado pelo espírito, pronto a dar cumprimento a um destino glorioso já 

predestinado e cuja missão cabia ao povo português; ambos apostam num ideal de 

renascença humanista e universal, considerando que “a identidade, sendo diferença, não 

implica oposição e, por isso, nada tem de necessariamente anti-universal” (Almeida apud 

Moreira 2011: 117). Na verdade, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra defenderam 

a identidade cultural portuguesa, assentando o ressurgimento de Portugal na valorização 

distintiva da “sua própria maneira de estar e de ser” (Moreira 2011: 117). 

A Pátria enquanto modelo já é universal, como universal é Adão do Regresso ao 

Paraíso pascoaesiano que, isento de contingências, atinge “a plenitude perfeita da 

consciência” (Soares 2007: 509), depois de passar pelo inferno e progredindo em ascese 

para o paraíso, o lugar ideal. Em ambos os autores preside esta crença no processo 

ascensional do homem ao encontro a um lugar ideal, de cariz utópico-profético. 

Em boa verdade, tanto Teixeira de Pascoaes como Leonardo Coimbra perfilharam 

uma conceção pedagógica edificada na apologia dos valores da portugalidade e do 

sentimento da paisagem. Estes valores, que seduziram os dois autores, estão visivelmente 

afeitos ao seu pensamento e ao seu imaginário e refletiram-se na sua escrita (Durand 

1989). Na verdade, ambos foram cultores do valor da terra e da alma lusa que nela reside, 

nomeadamente nas gentes da montanha e do mar, onde radica toda a pureza dessa alma, 

ou seja, do ser português. Opuseram-se com isto ao que vinha de fora e que era muito 

bem aceite pela mentalidade dominante da época em que ambos viveram. Não se revendo 

neste modelo do figurino estrangeiro, Pascoaes e Leonardo Coimbra defenderam a ideia 

de portugalizar Portugal, fundamentada num conceito de orgulho e valorização daquilo 

que é legitimamente nosso e que nos carateriza. Os dois autores confluem neste ideário, 

encontram linhas mestras convergentes, nomeadamente no que concerne ao privilegiar 

uma educação baseada nos bons e sãos princípios da cultura portuguesa, o que foi 

propugnado por ambos. 

No que diz respeito à sua estrutura, o presente trabalho de investigação formaliza-

se em três partes essenciais, repartidas por nove capítulos, que se compartimentam em 

parágrafos, precedidos por uma introdução e completando-se numa conclusão, a que se 

segue um siglário e as referências bibliográficas.  

Na primeira parte do primeiro capítulo descrevemos as considerações teórico-
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metodológicas que nortearam este estudo. Assim, no primeiro ponto deste capítulo, 

debruçamo-nos “Sobre a eleição do tema”, enunciamos a orientação temática e o enfoque 

do título, justificando a sua escolha e a colocação do problema. No segundo ponto do 

primeiro capítulo, debruçamo-nos “Sobre a formulação dos objetivos e hipóteses” e 

desenvolvemos as razões da nossa opção. No terceiro ponto do primeiro capítulo, 

abordamos o estado da arte da investigação e do conhecimento sobre Teixeira de 

Pascoaes e Leonardo Coimbra. Visamos ter em linha de conta os autores e um conjunto 

de perspetivas teóricas perfilhadas por alguns críticos consagrados que mais destacada e 

profundamente contribuíram para a compreensão do pensamento pascoaesiano e 

leonardino e para a vertente do pensamento português contemporâneo. Finalmente, no 

quarto ponto do primeiro capítulo descrevemos a metodologia seguida neste estudo e os 

objetivos do mesmo.  

Nos capítulos um e dois da primeira parte abordamos o enquadramento 

sociocultural e histórico-literário de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra. Nestes 

mesmos capítulos, contextualizamos o pensamento filosófico português, considerando a 

vida, a obra e os aspetos relevantes do pensamento de Teixeira de Pascoaes.  

Na segunda parte, nos capítulos um, dois e três abordamos a vida, a obra e o 

pensamento de Leonardo Coimbra, um filósofo portuense, integrando-o no âmbito da 

Filosofia Portuguesa e, mais propriamente, dentro da filosofia da liberdade ou 

criacionista.  

Na terceira e última parte fazemos uma análise comparativa e contrastiva dos dois 

autores. Esta parte é devedora das anteriores, mas a mais inovadora, por fazer confluir 

dois autores que, à partida, são dissemelhantes. Embora existam pontos divergentes, 

muitos há que os unem na vida, na obra e no pensamento, a começar pelo local de 

nascimento, defronte à mítica serra do Marão. Ambos se rendem à contemplação da 

paisagem da sua terra natal, que os influenciou espiritualmente e a nível da sua criação. 

Na verdade, a obra de ambos, quando bem escrutinada, revelará convergências na 

diferença, aspetos que aproximam muito estes dois autores da língua e da cultura 

portuguesas. 

Como homens de pensamento, souberam comunicar de diversas formas a sua 

mundividência, numa simbiose entre a antropologia filosófica, a pedagogia e a visão da 

natureza. Trata-se de perscrutar a realidade ôntica do ser e do espírito, embora isso seja 

feito de forma muito peculiar por cada um dos dois.  
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Ambos sobressaem no panorama da cultura portuguesa. Sem nunca terem 

deixado de ser filhos do tempo em que viveram, nem da terra em que nasceram, souberam 

transcendê-los, elevando-se, pela sua obra, à escala universal. 
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Primeira Parte 

CAPÍTULO I. Considerações Teórico-Metodológicas 

1. Sobre a eleição do tema

Como já anteriormente referimos, elegemos como objeto de estudo da nossa 

investigação, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra: Confluências. Na abordagem 

do tema consideramos a influência da paisagem e as relações entre literatura, filosofia e 

pedagogia, fulcrais na obra de Teixeira de Pascoaes, Poeta-Filósofo e de Leonardo 

Coimbra, Filósofo-Poeta, mesmo no que respeita à criação do saudosismo, do 

criacionismo e da sua espiritualidade. Também identificamos um conjunto de critérios 

definidos por Pascoaes e por Leonardo que, ainda que pessoais, foram, em nosso 

entender, aqueles que pautaram a sua vida. Em prol da cultura portuguesa e dos valores 

nacionais, numa conduta cívica e moral autêntica, que sempre os norteou, ambos foram 

alvo de dissabores e polemizaram. São duas personalidades vincadas e ímpares que, 

apesar de apresentarem confluências, seguiram sendo iguais a si próprias, na sua 

singularidade e originalidade. 

A formulação do problema a investigar centra-se em torno do corpus literário da 

obra de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra e da mundividência envolvente. 

Para isso analisamos as marcas discursivas e textuais da obra destes dois autores, 

atentando particularmente na dimensão cultural que veiculam. A questão central prende-

se com saber se existem confluências na vida, na obra e no pensamento de Teixeira de 

Pascoaes e de Leonardo Coimbra e de que modo se refletem decisivamente na escrita, 

sobretudo nos domínios da espiritualidade e da portugalidade, partindo da sua criação 

literária como uma chave de decifração cultural. 

O reconhecimento da importância cultural e literária dos autores e a verificação 

de que sobre eles apenas foram feitos estudos isolados motivaram-nos a levar por diante 

o comparativismo, duma forma que pretendemos aprofundada e crítica, direcionando a

comparação para vetores como a vida, a obra e o pensamento de Teixeira de Pascoaes e

de Leonardo Coimbra. Figuras de proa da língua, literatura e cultura portuguesas,

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, interessam-nos, pela envolvência e mestria

da obra e pela mundividência que a mesma encerra. Atentamos na conjuntura envolvente

e na paisagem que, ao mesmo tempo, inspiram e espelham o pensamento do autor
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refletem-se em texto literário ou ensaístico e na sua espiritualidade. Sendo a 

mundividência portadora de ideais culturais, estes podem simultaneamente constituir um 

instrumento de intervenção na cultura portuguesa e também repercutir-se dela. A 

mundividência, assim concebida, é a que nos importa descobrir nas suas múltiplas facetas 

e confluências.  

Posto isto, pretendemos que a formulação do problema seja clara, que não seja 

ambígua, recorrendo a alguns contrastes. Quanto à significação do mesmo, bem 

gostaríamos que a sua solução interessasse à maioria dos especialistas. Quanto à 

documentação, consideramos que, pela seriação do corpus, mostramos detalhadamente 

a evolução do problema de investigação, considerando as investigações precedentes. 

Desta forma, embora como tantos outros, apreciemos a vastidão, riqueza e 

complexidade das obras de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra, devido à 

necessidade de circunscrever o tema, restringimos o campo de análise. Reconhecendo 

que “sabendo-se o que se tem de dominar e o que se deve pôr de parte” (Eco 2002: 38), 

procuramos evitar o panorâmico e cingirmo-nos ao monográfico, no sentido de clarificar 

que tipo de registo de espiritualidade (ora de ortodoxia, ora de heterodoxia, ora de ambas) 

e de paisagem literária são acentuados na obra, e se a representação literária da natureza 

se socorre de um corpus paisagístico sustentado num género de discurso (Foucault 2000). 

Portanto, o principal problema deste estudo é investigar o registo de confluências 

entre Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, nomeadamente no âmbito da 

espiritualidade e de paisagem, através da análise da sua vida, da sua obra e do seu 

pensamento. Julgamos que este tema foi ainda pouco explorado pelos estudos prévios.  

Nesta análise tivemos em linha de conta o discurso utilizado (Harris 1969), demos 

atenção à importância do corpus paisagístico, realizamos uma releitura dos textos 

pascoaesianos à luz da pedagogia da portugalidade, na intenção primeira de integrar 

alguns aspetos de interceção literária, filosófica e antropológica e de alcançar uma 

perspetiva recente sobre o tema. Já assinalamos que ambas as obras, quer a de Teixeira 

de Pascoaes, quer a de Leonardo Coimbra refletem as suas personalidades carismáticas, 

profundamente enigmáticas e quase de contornos proféticos, facto decisivo, seja na 

eleição do tema, seja em revisitá-los de um outro ângulo, o das confluências, abrindo 

uma nova perspetiva. Trata-se também de manter vivo, conservar ou ampliar o 

conhecimento sobre dois vultos da literatura, língua e cultura portuguesas, cujas obras 

têm vindo a despertar profundo interesse e análise crítica.  
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Um outro aspeto que veio reforçar a motivação da nossa investigação, assenta 

também no facto do presente trabalho de investigação surgir na sequência e 

aprofundamento do trabalho de investigação da nossa dissertação de mestrado. 

Queremos, ainda, contextualizar este trabalho de investigação no âmbito da 

cultura, língua, literatura e da linguagem. Assim, o presente estudo, como tema 

monográfico, é uma incursão delimitada no imaginário poético pascoaesiano e 

leonardino.  

A literatura é uma componente da cultura e cria raízes na natureza, ao inspirar-se 

nela. O termo cultura aplica-se nesta investigação como contraposto ao de natureza. 

Natureza, consiste em tudo o que rodeia o homem, como água, árvores, montanhas, 

animais, plantas, rochas... A cultura significa o que o homem fez com aquilo que lhe é 

dado pela natureza que o rodeia, tomando atitudes, ou criando. Assim, a “cultura opõe-

se a natura ou natureza, abrangendo todos aqueles objetos ou operações que a natureza 

não produz e que lhe são acrescentados pelo espírito” (Saraiva 2003: 11).  

A palavra cultura deriva do latim colere, que tinha uma tripla aceção: o aspeto 

físico – cultivar a terra; o aspeto ético – cultivar-se a si mesmo, segundo o ideal 

“humanista” e o aspeto religioso – cultivar a Deus. 

Na perspetiva antropológica, a cultura engloba os três fatores seguintes: a técnica 

ou tecnologia (e.g., agricultura, indústria), a norma (e.g., costumes, leis, instituições) e a 

representação simbólica (e.g., linguagem, mito, religião, espiritualidade). Correspondem 

aos três verbos da grande tradição cultural do ocidente: fazer (facere), obrar (opere) e 

saber (scire). 

O aspeto cultural mais importante da atividade humana consiste nas línguas, 

resultantes na faculdade humana da linguagem. O texto literário enquanto texto artístico, 

comporta um sistema modelizante secundário de consciência, em que o elemento literário 

e artístico se relaciona com o extratextual ou cultural. A este respeito, Lotman refere: 

a entrada simultânea de cada elemento do texto em numerosos segmentos da estrutura 
intratextual, tudo isso torna a obra artística portadora de numerosas significações que 
estão entre elas em correlações de uma extraordinária complexidade (Lotman 1978: 
478). 

Porque esta investigação também incide no modo em como a natureza foi 

inspiradora da obra de Pascoaes torna-se relevante acentuar a aceção civilizacional ou 

ética do colere latino, que está muito próxima da dimensão religiosa ou espiritual do 

étimo. A literatura, sob o ponto de vista cultural e civilizacional, é comunicação que 
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transcende o indivíduo, “porque el linguaje no es sólo expression, finalidade em si 

mismo, sino tambien comunicación, finalidade instrumental, expressión para outro, 

cultura objectivada historicamente y que transcende al individuo” (Coseriu 1985: 158). 

Portanto, “a linguagem, apesar da sua autonomia, é, precisamente, uma forma de 

conhecimento da realidade extra-linguística” (Coseriu 1985: 18). Na verdade, “tudo 

começou com a linguagem” (Saraiva 2003: 15) e esta continua a coexistir entre o homem 

e a sua expressão da realidade, entre o homem e a natureza, entre o homem e a vida. A 

este respeito Teixeira de Pascoaes referiu que “a linguagem é um ser” (Pascoaes 1995: 

256, SA) acrescentando ainda que, “a linguagem é obra da natureza e do homem” (1998: 

17, ASP). Deste entrecruzamento, desta simbiose entre a natureza e o homem, resulta a 

literatura, enquanto arte e engenho de encontrar a palavra, capaz de criar imagens e 

transfigurar a realidade material em símbolo de verdades reais ou espirituais. Desta 

forma, a literatura expressa o real e simultaneamente cria novas realidades, novas 

paisagens, transforma a paisagem natural numa paisagem cultural. Portanto a literatura 

constitui-se na e enquanto linguagem. 

Em Pascoaes, “a espiritualidade da natureza também faz alusões ao mundo físico, 

isto é, à própria matéria, por isso, reconhece uma complementaridade que se estabelece 

entre a realidade material e o espírito” (Mesquita 2001: 84). O que acabamos de afirmar 

não pretende subestimar o facto de a Saudade ser, para o poeta, a palavra mais elevada 

da linguagem humana, sobre a qual já o rei D. Duarte proferia “e porem me parece este 

nome de ssuydade tam proprio que o latym nem outra linguagem...nom he pera tal sentido 

semelhante” (Duarte 1998: 98). Com efeito, veremos ao longo deste trabalho como a 

palavra saudade evoluiu, que originalmente se prendia com a ideia de solidão e que com 

o decorrer do tempo ganhou uma nova forma, mais coincidente com cultura. Esta aceção

mais cultural da palavra saudade é assumida por Teixeira de Pascoaes, mas já antes

também por outros autores como Bernardim Ribeiro, Camões, Garrett, António Nobre e

Afonso Lopes Vieira; em todos eles a saudade foi ganhando novos sentidos,

inclusivamente o de alma nacional e, indo mais longe, Pascoaes considera-a universal e

redentora da humanidade.

Assinale-se a este propósito que Teixeira de Pascoaes é o mais fiel signatário da 

corrente estético-literária do Saudosismo e procura no seio da Renascença Portuguesa e 

posteriormente na sua poética reclamar uma reconstrução social e cultural de Portugal, 

baseada nesta doutrina saudosista. Leonardo Coimbra acompanhou-o neste ideário 

regenerador do país decadente, mas através da sua doutrina criacionista. 
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2. Sobre a formulação dos objetivos e hipóteses

A principal finalidade deste estudo é dar a conhecer as confluências do Poeta-

Filósofo Teixeira de Pascoaes e do Filósofo-Poeta Leonardo Coimbra, considerando o 

registo de espiritualidade e a paisagem literária, os seus reflexos na portugalidade e na 

pedagogia e as infixações no imaginário poético (Buell 1995). Veremos que, nas obras 

destes dois autores, “os símbolos constelam porque são desenvolvidos de um mesmo 

tema arquetipal, porque são variações sobre um arquétipo” (Durand 1989: 31), que é o 

arquétipo saudade. O modo como os símbolos convergem para o arquétipo, que é neste 

caso a saudade, vai “definindo assim verdadeiros conjuntos simbólicos (...) São esses 

conjuntos, essas constelações em que as imagens vêm convergir em torno de núcleos 

organizadores que a arquetipologia antropológica deve esforçar-se por distinguir através 

de todas as manifestações humanas da imaginação” (Durand 1989: 31). 

É indispensável, por isso, procurar penetrar no âmago dos textos de Teixeira de 

Pascoaes e de Leonardo Coimbra de modo a esclarecer e a justificar aspetos 

antropológicos, saudosistas e criacionistas, tendo em especial atenção o plano da 

espiritualidade e o cunho humanista universal. 

Tendo por base a vasta obra pascoaesiana e leonardina é fácil entender que as 

linhas de pesquisa e orientação do presente trabalho de investigação visam a génese 

matricial da Língua e da Cultura Portuguesas, amplamente associada, a um estudo da 

paisagem, do maravilhoso, do sagrado e do místico. 

Dentro deste horizonte, desenvolveremos esta tese, num quadro dialético, 

trazendo a debate a importância do corpus no discurso de espiritualidade e na paisagem 

literária, na obra de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra. São inúmeros os 

símbolos (Chevalier; Gheerbrant 1994) presentes na vasta obra de Pascoaes. São 

presenças fortes da escrita pascoaesiana símbolos como Nossa Senhora da Saudade, 

Santa Montanha, Deusa de Portugal, Mâranus, e muitos outros que poderíamos 

enumerar. Por sua vez, daremos relevância ao corpus no discurso de espiritualidade 

leonardina, baseado na filosofia da liberdade ou criacionismo, estabelecendo um 

contraponto com o saudosismo. 

Na investigação deste tema esperamos obter um conhecimento profundo de 

Pascoaes e de Leonardo, e, tanto quanto possível, trazer uma contribuição adicional para 

o conhecimento atual destes autores. O estado do conhecimento sobre estas
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personalidades é, em nosso entender, pouco explícito quanto à confluência destes dois 

autores na vida, na obra e no pensamento. É também pouco clara quanto à importância 

do meio ambiente, da paisagem, da natureza ou do ecossistema envolvente na literatura, 

ainda que se reflita na conhecida crítica de Pessoa quanto ao “panteísmo 

transcendentalista”. A paisagem que foi amplamente celebrada por eles é a mesma e 

aquela que aos dois viu nascer. 

Deste modo, através do estudo de textos literários (e.g., poemas, ensaios, prosa) 

pretendemos analisar questões relativas ao modo como Teixeira de Pascoaes concebe a 

natureza e se relaciona com o meio ambiente. Pretendemos refletir sobre o debate 

existente no campo da ecocrítica e no campo do corpus paisagístico e sobre a sua 

importância no género do discurso da espiritualidade em Pascoaes. Ao analisar as 

dimensões transcendentais que a própria natureza chega a alcançar no poeta do Marão e 

do Tâmega, pretendemos aproximá-las da mundividência criacionista de Leonardo 

Coimbra. 

Como sabemos, a evocação à natureza é peculiarmente recorrente na produção 

literária dos dois autores. Esta está presente no ato de contemplação sobre figuras 

quotidianas, naturais, em toda a espécie de biodiversidade, como ave, folha, árvore, céu, 

sol, estrela, rio, montanha, universo, entre outras imagens todas elas remetendo para o 

meio ambiente e paisagístico, que é, no entanto, superado na transcendência.  

De tal conhecimento resultará descobrir, em Pascoaes e em Leonardo, aspetos 

não muito explorados na investigação existente. Os principais objetivos e hipóteses da 

presente tese vão ser seguidamente descritos.   

Deste modo, começamos por enumerar os principais objetivos: 

1. Distinguir os registos de espiritualidade na, obra, de Teixeira de Pascoaes e de

Leonardo Coimbra. 

2. Discernir tipo ou tipos de paisagem literária, mesmo com dimensões do

imaginário, na, obra, pascoaesiana e leonardina. 

3. Identificar confluências discursivas na obra, na vida e no pensamento de

Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra. 

4. Identificar o corpus do discurso pedagógico e a literatura, considerando a

portugalidade em Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra. 

5. Relacionar A Era Lusíada e A Alegria, a Dor e a Graça.
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Tendo em linha de conta os objetivos centrais da nossa investigação, importa 

agora formular as hipóteses de trabalho que, corroboradas ou não, constituem prova de 

sustentação, explicação e resposta ao problema equacionado. 

As hipóteses de trabalho da presente investigação são as seguintes: 

H1: A indagação em torno do conceito de espiritualidade em Teixeira de 

Pascoaes e em Leonardo Coimbra.  

H2: A interligação da espiritualidade de Pascoaes com a Natureza. 

H3: A Saudade e o Criacionismo como doutrinas e os seus contornos 

messiânicos.  

H4: O estudo dos aspetos ecológicos da paisagem e do ecossistema na obra de 

Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra, abrangendo as dimensões panteístas e 

transcendentalistas da Natureza. 

H5: Averiguação em torno da questão de saber se Teixeira de Pascoaes e 

Leonardo Coimbra comungam o mesmo ideário da Renascença Portuguesa. 

H6: Examinação de Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra como defensores 

do humanismo e do universalismo. 

3. Estado da Arte, sobre o conhecimento de Teixeira de Pascoaes e

Leonardo Coimbra

A obra de Teixeira de Pascoaes, em que ganha particular significado a presença 

da serra do Marão e do rio Tâmega, é das mais traduzidas nas línguas europeias, a par da 

obra de Ferreira de Castro. Não menos relevante foi a vida, a obra e o pensamento de 

Leonardo Coimbra, que ousadamente filosofou em língua portuguesa, que tentou 

impulsionar um país que definhava e ao qual se dedicou enquanto cidadão e enquanto 

figura pública, pelo exercício de vários cargos. Orador exímio, usou a tribuna em prol da 

defesa de ideais, incluindo os do movimento da Renascença Portuguesa. Juntamente com 

Teixeira de Pascoaes assumiu este projeto cultural portuense, que se revelou de um 

grande contributo para a cultura e para o pensamento português. Este movimento cultural 

foi e cremos que irá ser objeto de inúmeras abordagens, permanecendo em aberto como 

uma fonte cultural. Daí estarmos conscientes de que temos de circunscrever e limitar os 

contornos da nossa abordagem. 
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A história crítica pascoaesiana encontra-se já traçada na tese profunda de Mário 

Garcia (1976) e em estudos recentes de Maria das Graças Moreira de Sá (1992), com 

atualizações na História Crítica da Literatura Portuguesa de José Carlos Seabra Pereira 

(1995), a que se seguiram os estudos de Jorge Coutinho (1994), Maria Luísa de Castro 

Soares (1999), António Cândido Franco (2000) e Luísa Borges (2006). Não é, pois, nossa 

intenção estabelecer de novo as linhas desta crítica, mas apenas referir neste estado da 

arte alguns dos autores que mais diretamente afetaram a nossa própria perspetiva. Neste 

sentido, sendo vastíssima a bibliografia sobre a obra de Teixeira de Pascoaes, julgamos 

que as interpretações da mesma se dividem em duas grandes linhas de força ou de 

tendência que, por vezes, se cruzam. A primeira linha de tendência é perfilhada por 

Jacinto do Prado Coelho, Jorge de Sena e Manuel Antunes, entre outros. Estes autores, 

em particular Jacinto do Prado Coelho, lançaram as bases e as raízes onde toda a crítica, 

ao longo dos anos, tem vindo a beber pressupostos, ideias e pontos de partida para 

análises. Com efeito, Jacinto do Prado Coelho e a generalidade dos críticos são unânimes 

quanto ao pressuposto de que a obra de Teixeira de Pascoaes se prende com o 

Romantismo cujo “verbo se espraia fácil e caudaloso” (Coelho 1965: 59). 

Já para Jorge de Sena, a poesia de Pascoaes não está presa a um conservadorismo 

estético, supera por vezes os simbolistas e aproxima-se, na sua derradeira fase, dos 

modernistas. Sena coloca também especial atenção ao particular enraizamento da obra 

de Pascoaes, como o fazem, aliás, a esmagadora maioria dos críticos, afirmando: “há que 

considerar que Pascoaes não é um homem do centro ou do sul do país, mas de uma das 

regiões mais antigamente civilizadas da Península Ibérica e, ao mesmo tempo, mais 

suspensa no tempo” (Sena 1982: 27). Jacinto do Prado Coelho também considera que 

este lugar específico de pertença poderá afigurar-se como fundamental para a 

interpretação do “sistema simbólico” deste autor. 

Por sua vez, Manuel Antunes também partilha desta linha ao afirmar que “o 

pensamento religioso de Pascoaes tomaria sincreticamente, três direcções a saber, o 

mistério cristão, a mitologia pagã e o racionalismo característico do seu tempo” (Antunes 

1957: 44). Assim, para Antunes, o Saudosismo seria Romantismo, finalmente cumprido 

e realizado, uma espécie de arqui-romantismo de que Pascoaes foi a figura arquetípica, 

obrando para si mesmo o estatuto de único e último romântico. 

A segunda linha de tendência é a que aparentemente parece estar mais ligada a 

uma interpretação filosófica e religiosa da obra de Pascoaes. Nomes como o de Mário 

Garcia, Jorge Coutinho e José Casulo aderiram a esta linha e desenvolveram estudos 
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valiosíssimos sobre Pascoaes. Segundo esta corrente, Pascoaes teria, numa primeira fase 

da sua vida e obra, até ao abandono de funções na revista A Águia, atentado contra o 

catolicismo. Pascoaes teria, assim, assumido posições anticatólicas, vindo depois, 

sensivelmente a partir de 1917 ou 1922, a infletir no sentido do catolicismo, num 

processo que culminaria nas obras sobre as biografias de santos. Por um lado, todos estes 

críticos consideram como absolutamente fundamental o papel da religião (Eliade 1985) 

na obra de Pascoaes, mas, por outro lado, resistem à aliança entre poesia e filosofia que 

daí decorre. 

A obra de Pascoaes será entendida, ao longo da nossa investigação dentro destas 

tendências interpretativas, tendo em conta uma corrente de análise recente, denominada 

de ecocrítica, com algumas influências já de Miguel de Unamuno, sem esquecer o 

original “panteísmo transcendentalista” e os reflexos do ecossistema ou da ecologia 

envolvente no imaginário poético do autor, mesmo na génese simbólica ou das 

“sombras”.  

Sabemos que uma das preocupações atuais mais prementes da 

contemporaneidade consiste, indubitavelmente, na questão da fragilidade do equilíbrio 

ambiental do planeta e a consequente e recorrente necessidade de garantir um 

desenvolvimento sustentável. Esta corrente de pensamento atual derivou numa nova 

vertente da crítica literária com a designação, ainda que controversa, de ecocriticismo 

(Glotfelty 1996). Pascoaes tem estes contornos já claramente definidos e transcende-os 

mesmo. A crítica literária, de base ecológica, portanto aquilo a que se chama ou designa 

por ecocrítica ou mesmo os elementos ecolinguísticos (Eggins 1994) ou a influência do 

ecossistema, em nosso entender enquadra-se perfeitamente na obra de Pascoaes, 

expandindo-se até às consequências de se relacionar com o próprio imaginário poético 

do escritor. 

A vastidão da escrita pascoaesiana já suscitou as mais diversificadas 

interpretações, os estudos mais profundos e as mais distintas antologias, sendo que 

muitos outros nos antecederam na releitura da obra de Teixeira de Pascoaes. Todos estes 

estudos têm um enorme interesse para a compreensão da sua obra. Esta é também uma 

das nossas preocupações, que nos levou a questionar a influência do ecossistema na obra 

de Pascoaes, as relações entre ecologia e a própria literatura, entre ecologia e algo que a 

transcenda, entre a ecologia e o homem.  

No que diz respeito a Leonardo Coimbra, a sua história crítica acha-se já traçada 

em estudos críticos da personalidade e do pensamento do Mestre portuense, como os de 
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Miguel Spinelli (1981), Pinharanda Gomes (1985), Manuel Cândido Pimentel (2001) 

com publicação no ano de 2003, após estudos realizados mais remotamente por 

Sant`Anna Dionísio, ao qual se deve a tentativa da primeira edição das Obras Completas 

de Leonardo Coimbra (1956). Fracassada esta tentativa editorial, Álvaro Ribeiro, sempre 

atento, pelo centenário do Mestre, alerta para a necessidade de se fazer justiça e de 

avançar com uma edição crítica das obras leonardinas. A este apelo segue-se a nova 

edição das Obras de Leonardo Coimbra, publicadas pela Lello e Irmão – Editores, em 

dois volumes, sob o olhar de Sant`Anna Dionísio, que se encarregou da seleção, 

coordenação e revisão da mesma. Mas, esta edição não foi bem aceite pela crítica. Na 

efeméride da sua morte, no ano de 1984, surge de facto uma publicação de relevo dos 

escritos dispersos de Leonardo Coimbra, titulado, Dispersos, I, Poesia Portuguesa, cuja 

compilação, fixação do texto e notas ficaram a dever-se a Pinharanda Gomes, na Editorial 

Verbo, Lisboa. A propósito editam-se mais três volumes com muitos outros dispersos, 

relativos à Metafísica, à Cristologia e à Questão Social. Mas, não se fica por aqui e, com 

ajuda à investigação de Paulo Samuel, editam-se na Verbo mais quatro volumes de 

Dispersos, cuja publicação se estende até ao ano de 1994. Sequentemente aparece a 

edição de Cartas, Conferências, Discursos, Entrevistas e Bibliografia Geral, publicada 

pela Fundação Lusíada, decorria ainda o ano de 1994. Portanto, “estava finalmente 

acessível a informação sobre toda a obra de Leonardo Coimbra e publicados todos os 

textos em volume” (Alves 2004: 12), todavia, “verifica-se que falta ainda uma biografia 

completa e matizada do filósofo portuense, um estudo da sua oratória, bem como do seu 

pensamento e ação políticos” (Alves 2004: 12), sobretudo faltava ainda uma verdadeira 

edição crítica das obras de Leonardo Coimbra. Esta falta veio a ser colmatada pela 

publicação das Obras Completas de Leonardo Coimbra editadas pela Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, em parceria com o Centro Regional do Porto da Universidade 

Católica Portuguesa. Este estado da arte, relativo a Leonardo Coimbra, pretende assinalar 

o interesse crescente que a sua obra tem vindo a demonstrar. Pensamos que estas

atualizações recentes da edição crítica das Obras Completas de Leonardo Coimbra

deixam bem patente o traçado das linhas orientadoras do pensamento leonardino, no qual

nos fundamentaremos para a elaboração deste trabalho, que, como já afirmámos, fará o

contraponto entre pontos de vista pascoaesianos e leonardinos, de modo a acharmos

concordância ou confluência entre eles.

Consideramos, portanto, estarem reunidas as condições para um reolhar mais 

aprofundado sobre Leonardo Coimbra e vislumbrar-lhe a grande capacidade de ter criado 



21 

uma autêntica ontologia do ser, a partir do que Sant`Anna Dionísio denominou de 

“aparição de uma Filosofia Madrugante” (Dionísio 1983: 5). 

De Teixeira de Pascoaes a Leonardo Coimbra seguiremos páginas de reflexão 

sobre as suas confluências procurando igualmente descerrar, através daquilo que os une, 

o que por inerência os afasta, o que é o objetivo central deste estudo.

4. Metodologia de Investigação

 No reconhecimento absoluto da essencialidade de refletir e ponderar acerca das 

considerações teórico-metodológicas colocam-se, logo à partida, em evidência, as nossas 

preocupações em escolher um modelo concetual que permita orientar a nossa 

investigação através da hermenêutica. 

Tendo em conta o objeto de estudo em causa, o nosso corpus de análise integrará 

as obras e textos mais relevantes de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra. Integra 

também obras de outros autores, cujas temáticas são cruciais para a construção do 

universo concetual em que se movimenta o nosso trabalho.  

Neste trabalho, nós cingimo-nos à metodologia (técnicas e métodos de 

investigação), como apresentada por António José Fernandes (Fernandes 1995), que 

radica na metodologia da pesquisa científica (Trujillo 1926: 20-241). 

Conscientes da importância da metodologia a seguir na realização da investigação 

e considerando a natureza da mesma no âmbito da língua e da cultura portuguesas, 

implicando a articulação de perspetivas diferentes, torna-se pertinente a aplicação do 

método cultural interdisciplinar em constructo teórico (Silva; Pinto 2003), que, em nosso 

entender, serve adequadamente os nossos propósitos. Ainda dentro dos métodos e 

técnicas de observação e análise, e tendo em conta o corpus, a metodologia contemplará 

também a análise de conteúdo (Fernandes 1995: 166-169), no que respeita a análise de 

documentos, o que radica nos pressupostos dos métodos qualitativos (Trujillo 1926). 

A análise de conteúdo ganhou novos desenvolvimentos a partir de 1960, sendo 

hoje muito utilizada. Os domínios de aplicação de análise de conteúdo são vastos e 

diversos e o seu objetivo é compreender criticamente o sentido das mensagens, o seu 

conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas, sendo que, “por 

detrás do discurso aparente geralmente simbólico e polissémico esconde-se um sentido 

que convém desvendar” (Bardin 1977: 14). Dado o cerne da nossa temática, a análise de 
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conteúdo de diversos documentos seria insuficiente, limitado. Daí recorrermos à 

aplicação do método cultural interdisciplinar (Silva; Pinto 2003) e articularmos 

perspetivas mais específicas, mais especializadas, como seja a linguística textual. A 

linguística textual concebe unidades textuais e partes preponderantes, mais teóricas ou 

abstratas e decisivas (Edmonson 1981). Por outro lado, articulada na linguística textual, 

a noção de texto como unidade de linguagem escrita ou oral, com estruturas, funções e 

regras de organização, suscetível de análise e interpretação semântica (Graddol; 

Cheshire; Swann 1987). A incursão semântica permite observar o conteúdo de textos 

numa perspetiva filosófico-antropológica. 

Por maioria de razão, devido à variedade das formas que configuram a obra 

pascoaesiana e leonardina, similarmente também os métodos de análise podem 

perfeitamente entrecruzar-se interdisciplinarmente. A análise textual determinou que se 

tivesse em linha de conta as possibilidades interpretativas abertas pela antropologia e 

pela simbologia. Esta análise revelou, de igual modo, a enorme importância de que se 

revestem a linguística textual e a intertextualidade (Adam 1990). Estes mesmos 

procedimentos obrigam à integração de interpretações no campo histórico, antropológico 

do imaginário, com aspetos do panteísmo transcendentalista, análise de conteúdo e a 

crítica externa e interna de escritos quer publicados, quer inéditos, numa abordagem 

ecocrítica (Glotfelty 1996) e ecolinguística (Eggins 1994). 

De entre as diversas abordagens existentes, optaremos por tratar as respetivas 

propostas de solução do problema de uma forma descritiva, analítica e compreensiva, 

bem como qualitativa. 

Podemos progredir, portanto, pela análise semântica e interpretação linguística, 

do sentido aparente ou literal até níveis de significação mais profundos de sublimação 

verbal e simbólico. 

As dificuldades referentes à fixação dos textos em que se fundamenta este estudo 

são uma chamada às limitações do nosso próprio trabalho interpretativo e investigativo, 

sendo nosso voto de que o verbo pascoaesiano e leonardino brilhe plural e inteiro, pelo 

esforço concertado deste estudo e da investigação de outros estudiosos que também sobre 

eles se debruçaram. 
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CAPÍTULO II. Enquadramento Sociocultural e Histórico- 
Literário  

E eis aí um Povo desvirtuado na sua essência, 
anemizado na sua íntima força criadora, sofrendo, 
enfim, da alma, que é o pior dos males. 

(Pascoaes 1988: 163, ASS) 

1. Contextualização Histórico-Cultural e Social

Para um maior entendimento sobre a obra de Teixeira de Pascoaes devemos ter 

em conta o enquadramento da mesma no seu tempo histórico-cultural e social. Deste 

modo, teceremos algumas considerações breves, destinadas a patentear o interesse do 

enquadramento temporal da obra para uma melhor leitura e interpretação hermenêutica 

do autor, não esquecendo o facto de que “saber ler é saber distinguir o inato do adquirido, 

o que nasce do que é feito. É saber acompanhar o escritor em todas as formas do seu

pensar” (Pascoaes 1993: 69, OHU).

Indissociável do tempo e do espaço a que são votados os autores, Teixeira de 

Pascoaes não foge à regra. Visto mais adiante situarmos o autor no espaço, que, como 

veremos, o influenciou literariamente, vejamos agora como a época em que viveu 

influenciou a poética e o seu pensamento. Como tal, é importante ter  

em conta a consciência de crise de identidade, o desespero colectivo e a necessidade 
de afirmação de valores nacionais que caracterizaram os anos de viragem para o 
século XX. É essa atmosfera fim-de-século que legitima quer a sua concepção de 
poesia, quer a teorização saudosista levada a cabo – e com ela os conceitos de, por 
exemplo, Alma Pátria, Espírito da Raça, Saudade. Embora a sua obra se estenda de 
1895 – data da publicação do seu primeiro livro, Embriões – até 1952, ela permanece 
teimosamente fiel aos ideais impostos pelos valores veiculados na viragem do século 
XIX para o século XX (Sá 1999: 7).  

Não restarão dúvidas, de que Pascoaes herdou, cultural e historicamente, os 

efeitos do ambiente finissecular. Por um lado, herdou a convicção no poder da Ciência e 

do Progresso, entidades verdadeiramente promissoras e fascinantes, capazes de tudo 

resolver, inclusive a plena satisfação humana. Por outro lado, herdou o descrédito nessas 

mesmas valias, o que exortará ao idealismo do final do século XIX, como resposta às 

inquietações mais profundas da alma humana, que o avanço científico e tecnológico não 

conseguiu atenuar. Desta forma, a espiritualidade e as questões metafísicas encetam novo 
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fôlego, contextualizando a criação literária e a sensibilidade dos autores, dos quais 

destacamos Teixeira de Pascoaes.   

Portanto, é indubitável reconhecermos Pascoaes como um poeta da 

finissecularidade, que nem sempre viu com bons olhos o avanço tecnológico e as suas 

consequências, manifestamente ameaçadoras ou mesmo avassaladoras. O poeta 

português que espiritualiza a Natureza e a Paisagem da sua infância com um olhar 

místico, metafísico e, em nosso entender, também ecológico, definindo-as e redefinindo-

as através da Saudade e do Panteísmo, desacredita nos valores da ciência, apostando mais 

nas virtualidades do renascimento do seu país e do mundo, pela via da cultura. A este 

propósito valerá a pena citar Natália Correia, para quem Pascoaes foi uma das presenças 

mais marcantes na poesia portuguesa do século XX e que refere o seguinte: “a epopeia 

metafísica de Teixeira de Pascoaes, o profeta da montanha, que, sem indulgir com as 

pressões do que era então o modernismo, atingiu uma dimensão de ecologia e 

sacralidade, atualíssima dentro da grande problemática deste final de século” (Correia 

1988: 183). 

Deste modo, “isto significa que o poeta se manteve, por assim dizer, alheio aos 

pressupostos literários e culturais do surto modernista, com todas as suas múltiplas 

derivações, até meados do nosso século” (Sá 1999: 7). Neste sentido, verificamos 

concordando com Sá que    

um leitor desprevenido incorre no risco de ficar perplexo, em face das modernas 
concepções de Arte, perante uma obra de Pascoaes publicada nos anos 30, 40 ou 50. 
Essa fidelidade, porém, simplifica a compreensão do universo imaginário do poeta. 
Fiel aos valores finisseculares, através dos quais ganha sentido a busca de uma 
identidade especificamente portuguesa, fiel, ainda, à sua concepção do Mundo, 
Pascoaes revela uma unicidade de temas e preocupações de fundo que nem mesmo 
os géneros diversificados em que a sua obra se espraia conseguem diluir (Sá 1999: 
7-8).

Posto isto, “Pascoaes herda, assim, a axiologia da época anterior, aquilo que ela 

foi, mas herda também aquilo que ela não foi ou não conseguiu ser” (Sá 1999: 5). 

Pascoaes consumou, na paisagem com espiritualidade, o vazio que a herança recebida 

lhe deixara, dando aso a um legado literário original que faz dele uma das figuras mais 

ilustres da nossa literatura.  

Teixeira de Pascoaes escolhe a Saudade como caminho para o conhecimento 

humano. E “da procura ao encontro: eis o percurso proposto por Pascoaes, em torno do 

sentimento saudoso nacional” (Soares 2010a: 222) que, a seu tempo, foi também por 
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si elevado a sentimento saudoso universal. E “no seu Saudosismo de dimensão 

lusitanista, Pascoaes vai mais longe, sendo verdadeiro anunciador messiânico de um 

novo ciclo gnosiológico, antropológico e histórico da humanidade” (Soares 2010a: 222), 

de uma humanidade que é, em nosso entender, universal e ecuménica. Logo, “é este o 

sentido do percurso do homem luso em Marânus” (Soares 2010a: 222), numa promessa 

de nova Era Lusitana e de um novo Reino Espiritual, que surge no advento da 

Renascença Portuguesa. 

Sem deixar de considerar as preocupações de caráter social e humanista, que 

foram apanágio do pensamento de Pascoaes e contemporizadas ao longo da sua obra 

diversificada, incluindo nas páginas da revista A Águia, na apologia feita aos simples, 

aos humildes e aos oprimidos, e que fazem de Pascoaes um dos maiores poetas-

pensadores humanistas, a sua condição de poeta esteve sempre acima de tudo.  

 1.1. Aspetos Histórico-Culturais e Sociais no espaço e tempo pascoaesianos 

O poeta Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, isto é, Teixeira de Pascoaes, 

viveu tempos de absoluta incerteza, de crises e de mudanças, de desafios e de 

inseguranças, marcados por guerras e alterações civilizacionais. Durante o percurso da 

sua vida, o mundo e a sociedade portuguesa sofreram alterações profundas, mudanças de 

regime, conquistas civilizacionais, descobertas capazes de alterar o modo de vida das 

pessoas. Surgem novas teorias filosóficas, ocorrem lutas ou disputas intelectuais, 

ideológicas, morais ou religiosas, o que, de certa forma, o tornou no homem para além 

do escritor, num homem profundamente preocupado com os problemas mais emergentes 

do ser humano, ou da humanidade. Neste tempo, que foi o tempo da sua vida, Pascoaes 

ia dando as suas publicações à estampa. 

Pascoaes nasceu e viveu ainda numa conjuntura finissecular e de viragem de 

regime. Como tal, pensou e escreveu tendo em conta estas vicissitudes, ainda que a sua 

escrita supere quaisquer movimentos ou circunstâncias e o seu pensamento seja muito 

próprio e singular. Testemunhando diversos episódios sociais, mundiais e filosóficos, 

será, todavia, a idade da infância a sua idade de ouro. Este aspeto é visível nos seus mais 

diversificados textos e vai determinar o seu universalismo e humanismo. A este respeito, 

Margarido refere:  
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já que o poeta, desde os seus primeiros passos, equaciona uma atitude caracterizada 
por uma universalidade voluntariamente escolhida, ainda que muitas vezes, provenha 
ela do conjunto de dados tradicionais que lhe enformam o horizonte: essa 
universalidade deriva de uma atitude crítica bem particularizada e que descobre, em 
cada um dos incidentes que lhe povoam a infância até aos sete anos, uma dupla acção 
espiritual: o incidente vale pelo que significa no instante e vale também pela força que 
concede ao poeta para meditar no futuro (Margarido 1961: 27).  

A atitude de Pascoaes em relação à infância não é redutora ao ponto de apenas 

visionar o imediato, o aparente. Pelo contrário, todo o contexto vivenciado e sentido é 

subsidiário do futuro, dentro do espaço criativo e sensível do autor, elevado a um plano 

literário metafísico e universal. O poeta espiritualiza o passado, transforma o Passado em 

Espírito, revive, memorialisticamente os episódios quotidianos relevantes que lhe 

permitem converter o passado em futuro espiritual, o que só possível pela resiliência à 

sua realidade e no âmbito imaginário do tipo saudoso do autor. Na verdade, em Pascoaes, 

toda a obra deriva de uma verdade que não se sujeita a quaisquer condicionamentos e 
que exige, portanto e paralelamente uma modificação substancial da praxis: o espírito 
pascoaleano não reconhece a existência de uma tradição (ainda que sobre ele pesem 
em demasia, as regras de um mundo familiar muito estreito e que se consubstancia na 
figura da Mãe pois essa tradição deveria ser observada como uma verdade puramente 
objectiva e, de imediato, transformada em movimento de formação cultural, isto é, 
perderia a sua imediatidade, no plano do quotidiano, para conquistar uma outra 
imediatidade no plano espiritual (Margarido 1961: 27-28). 

Como já foi dito, o tempo de Pascoaes situa-se entre os finais do século XIX e 

meados do século XX, numa época absolutamente transitória que, para além de abranger 

o fim de século e duas grandes guerras, é pautada pelas mudanças verificadas ao nível da

ciência e da técnica com fortes reflexos na indústria e na sociedade. A ciência evolui

espantosamente neste período e é acompanhada pelo igual avanço tecnológico. A nível

filosófico, triunfa o racionalismo moderno, levando ao auge os ideais iniciados com o

renascimento. No século XIX, de facto, imperou o racionalismo e o cientismo, com a

valorização crescente da técnica e o menosprezo dos valores humanos. Decorrente do

predomínio científico-tecnológico, surge uma enorme crise de valores, colocando em

causa a harmonia e a espiritualidade muito caras a Pascoaes. Este contexto de positivismo

vai contribuir, na verdade, para o reacender de velhas doutrinas e para a intensificação

de uma filosofia de caráter espiritualista, que se vem a opor ao avanço tecnocrático,

decorrente do progresso desmesurado e desumanizado.

No período pré e pós-implantação da República viviam-se tempos agitados, na 

história social e política portuguesa em que “reivindicações políticas, sociais, culturais 
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conheciam grande entusiasmo” (Natário 2007: 38), sendo que o clamor por justiça aos 

mais diversos níveis era claramente evidenciado, “justiça na sociedade, nos costumes, na 

religião para com a igreja que se considerava não cumprir a sua verdadeira missão, e 

sobretudo justiça para com a Monarquia apontada como a grande responsável dos males 

do país no final do séc. XIX e até à implantação da República” (Natário 2007: 35). A 

sociedade portuguesa é marcada por sectarismo. Alguns pugnavam pelo culto nacional e 

patriótico e outros defendiam o que era culturalmente estrangeiro e doutrinariamente 

positivista, de índole materialista e racionalista. Neste contexto, Soares expõe o papel 

assumido pelo poeta amarantino: 

a fim de transformar a turba desorganizada estrangeirada e positivista numa nação 
orgânica, Pascoaes tinha de insuflar nos Portugueses uma alma viva. Tinha de dar-
lhes um novo código moral e um novo corpo de leis: a Saudade redentora. É esse 
o estribo das suas alegorias em torno do Marão físico e mítico. Assim, a viagem
da personagem Marânus pela montanha tem de ser vista como cumprimento de
um percurso da Saudade e o coroar da primeira viagem quinhentista (Soares
2010a: 222).

Por conseguinte, começamos a clarificar aqui o quanto Pascoaes não se 

identificou com o sistema e diretrizes positivistas, completamente alheias e totalmente 

divorciados das questões metafísicas, espiritualistas e religiosas. Segundo o positivismo 

o universo é regido por leis e o conhecimento deriva do desenvolvimento científico e

tecnológico. Deste modo, assiste-se ao aparecimento de um racionalismo excessivo, que

deu lugar a muitas incertezas e ao desconforto, o que irá provocar uma nova procura de

respostas para os problemas sociais, que não foram solucionados por todo o progresso

alcançado ao longo do século XIX.

Se o Homem avançou em conhecimento, aumentou igualmente a sua insatisfação 

e confrontou-se com muitas e profundas alterações que, embora permitissem satisfizer 

os seus desejos materiais. No entanto, nem estas alterações nem o racionalismo vigente 

pacificaram os desejos da alma e do espírito, que são tão importantes como os materiais. 

A estas modificações a nível da ciência e do pensamento cultural, juntam-se alterações 

dos princípios políticos, pois começava a desenhar-se o sistema democrático e liberal, 

um pouco por todo o lado.  

Assim, emergem os homens de espírito inquieto a insurgir-se contra este 

racionalismo desmedido e a contrapor o realismo a outras formas mais agregadoras de 

espiritualidade e do conforto interior humano. Entre eles destacamos o próprio Teixeira 

de Pascoaes, ao considerar que “uma ideologia espiritualista é a própria superioridade 
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humana” (Pascoaes 1993: 89, OHU). Pascoaes é aquele que nos diz “prefiro a concepção 

poética ao conceito científico. Aquela conduz à fé; este, ao cepticismo e ao cinismo, ao 

riso do Nada, esse Vazio cintilante, a noite constelada” (Pascoaes 1993: 72-73, OHU).  

Esta contestação torna-se mais evidente nos finais do século XIX, sendo visível 

o cansaço e o descrédito no realismo reinante, no excessivo racionalismo, dando azo ao

aparecimento de correntes como o impressionismo, na pintura, o romantismo na música

e o modernismo na literatura. Pascoaes não ficou indiferente a esta mundividência,

integrando-se a sua obra num neorromantismo vitalista saudoso (Pereira 2004: 357-370),

já em pleno Séc. XX.

Assiste-se, por esta época (sécs. XIX – XX), ao aparecimento de génios da cultura 

imortais, como Cézanne, Van Gogh, Monet, Zola, Balzac, Proust, Tolstoi, Dostoievski, 

Wagner, Brahms, Tchaikovski, entre muitos outros. Surge o positivismo de Augusto 

Comte, o materialismo de Marx, o pensamento nietzschiano e a psicanálise de Sigmund 

Freud.  

Neste contexto, torna-se claro que há mais formas de compreender a realidade e 

de a percecionar, de a ponderar e de a intuir, sem ser numa base exclusivamente 

racionalista. A realidade ultrapassa a objetividade de uma corrente positivista, ela pode 

também atingir uma gnose do Sentimento, do Vago, do Oculto, da Criação, do 

Imaginário, a que tão bem corresponde a Poesia, particularmente a pascoaesiana.  

Desta forma, 

o visível império da razão de algumas doutrinas que o século XIX faz surgir com
repercussões ainda no século XX, fazendo esquecer ou colocando entre parêntesis o
lado espiritual do homem e da vida humana na sua totalidade, levou assim a um
cansaço racionalista. A realidade radical do ser humano e a afirmação da vida excede
o poder discursivo da razão, ela não é a faculdade única do homem para ver a
realidade. A intuição, o instinto, a inspiração poética, o inconsciente, seriam também
formas necessárias para atender e considerar (Natário 2007: 20).

Afinal, o desenvolvimento da ciência e da técnica e o famigerado progresso 

iniciado no século XIX constituíram, apenas, uma promessa ilusória da possibilidade de 

reaver na terra o Éden perdido, mas que o levou ao desassossego e ao desespero. 

Em conclusão, escusado será dizer que alguns encontram na ciência e na técnica 

conforto e progresso. Para outros, como Pascoaes, o mais valioso era a procura do âmago 

humano, pois conforme notou Sá    
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a Ciência, essa deusa, era deusa de pés de barro: não satisfazia, pelo esvaziamento de 
conteúdo humano que implicava, as mais íntimas aspirações do Homem, desgarrando-
o da sua raiz telúrica, afastando-o da Natureza-Mãe, único espaço onde, agora, se 
pensava poder o Homem verdadeiramente ser. Esta reacção segue os passos de 
pensadores (Eduard von Hartmann, Bergson, William James, Nietzche, entre outros) 
que, cada um a seu modo, opõem à razão científica a importância do papel do 
inconsciente, da intuição, das forças vitais, morais e espirituais (Sá 1999: 4-5). 

Numa contextualização histórica, Pascoaes compartimenta-se entre movimentos 

culturais, o descrédito na monarquia e a nascente República e confronta-se com um atraso 

global de Portugal relativamente aos outros países da Europa, nomeadamente da França, 

país modelar e fonte de inspiração para qualquer outra nação. 

Portanto, o ambiente político, social e cultural reinante em Portugal nos finais do 

século XIX, princípios do século XX era de profundo desalento, de crise, que foi 

vivenciada de forma desencorajadora e aparentemente sem alternativas. Assim, nos finais 

do século XIX e no dealbar do século XX, após a grande manifestação de desânimo e de 

descrença no país, assistiremos à vontade férrea de retomar a grandeza nacional de 

outrora, pelas mãos de grandes ativistas, pensadores e literatos, inclusive Pascoaes. Por 

conseguinte, concordamos com a observação de Eduardo Lourenço quando afirma o 

seguinte: 

nenhuma dessas influências, nem mesmo reforçadas com a ideologia positivista e 
evolucionista, terão forças para responder cabalmente à obsessão temática capital do 
século XIX: a de repor Portugal na sua grandeza ideal tão negada pelas circunstâncias 
concretas da sua medíocre realidade política, económica, social e cultural (Lourenço 
2001: 87-88).   

Esta demanda pelo destino da grei, esta ênfase na pátria permitiu-nos garantir o 

nosso autoconhecimento como povo, como país, como cultura, como língua, como nação 

e como patriotas, preconizar novos caminhos, com a Geração de 90, que constituiu uma 

grande referência nacional da cultura e da sociedade portuguesa modernas. A ênfase na 

importância vital de valores morais e espirituais reganham nova intensidade, pois,   

é com valores de idêntica índole que o chamado neogarrettismo ou neo-romantismo, 
com a carga racionalista (entenda-se: enaltecimento do que é nacional) e espiritualista 
a ele inerente, se firma – em paralelo com o simbolismo – na nossa literatura, 
sobretudo com aquela que ficou conhecida na nossa história como a “Geração de 90” 
(Sá 1999: 5). 

Pascoaes defronte a um Portugal triste, perdido num passado longínquo histórico-

político-cultural ilustre, que quer ver ressuscitado e retirado da decadência cultural, da 
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cauda da civilização e da marginalização do progresso em que caiu, visiona uma nova 

grandeza para o povo português. Assim, augura um Portugal não disperso da Europa e 

do Mundo, mas, como outrora, grandioso e capaz de repetir a proeza de dar novos 

mundos ao mundo, agora pela difusão da língua e cultura portuguesas pelos quatro cantos 

do universo. A grandeza que ora proclama para Portugal é cultural e civilizacional, no 

fundo uma grandeza espiritual, centrada na Saudade.   

Contrariamente a autores como Antero, Eça e outros, Pascoaes não renegou a 

pátria, não deixou de a aceitar, pese embora a criticasse, tendo consciência plena dos seus 

defeitos. Todavia entrevia nela e essencialmente nos portugueses, a capacidade de a 

regenerar, de a capitalizar e de a fazer renascer das cinzas a que tinha sido votada, 

esperançoso de que efetivamente esta possibilidade de ressurgimento pátrio seria uma 

realidade. Para esta confiança no ressurgimento da pátria, contribuiu também a novel 

República e o próprio Teixeira de Pascoaes, através do seu legado literário e cultural. 

Consideramos igualmente pertinente trazer a debate e a considerar atual a 

mensagem expressa por Pascoaes no que ela contém de educativa, patriota, valorativa, 

ecológica, espiritual e de esperança, neste tempo que vivemos também ele de crise. Por 

conseguinte, pensamos que a inquietação com as questões ambientais e de 

sustentabilidade devem ser permanentes, logo, 

se é certo que o finissecularismo é uma marca funda na obra de Pascoaes, é também 
certo que no dealbar do século XXI este mesmo finissecularismo se mostra 
preocupantemente actual, podendo assim ser tomado como um sério aviso sobre as 
sérias consequências do crescimento tecnológico e industrial e do extremo 
desenvolvimento das sociedades modernas (Borges 2006: 65).  

Talvez por isso, porque reconheceu as consequências do crescimento tecnológico 

e industrial, o poeta se tenha refugiado no Solar de Pascoaes, recusando o progresso em 

detrimento da Natureza, visto que “essa transição do natural para o artificial é uma 

tragédia em certos temperamentos enraizados no âmago da terra” (Pascoaes 2001: 87, 

LM). Em suma, reitera Pascoaes, “é uma tragédia que vai até à morte” (Pascoaes 2001: 

87, LM). Na verdade, Pascoaes apenas dimensiona a estabilidade social, cultural, 

política, religiosa e filosófica em contraponto com a estabilidade natural, ou seja pela 

visão ecológica e sacralizada da Natureza. No dizer de Seabra Pereira,  

o idealismo naturalista de sabida ascendência anteriana e talvez de ignorada origem
na romântica filosofia da Natureza de Schelling, não só anima as pedras e as árvores,
não só humaniza as coisas e os animais, não só faz vibrar de vida afectiva as moradas
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e as paisagens, mas indefine as marcas e os domínios do espiritual e do material, numa 
insólita visão metafísica do mundo natural (Pereira 2004: 422). 

A sua obra é em suma a conjugação do legado anterior e da inovação poética. 

Portanto, “na perspectiva da herança recebida, Pascoaes encarna o idealismo finissecular, 

antipositivista e antinaturalista por excelência. Defende o regresso à Natureza como 

única forma de preencher o vazio a que o excesso de civilização levara o Homem” (Sá 

1999: 5). Por outro lado, Pascoaes convida à não desistência e à não demissão do Homem 

em relação à Natureza, na procura de uma herança não conquistada, moral e 

espiritualmente desejada e ao alcance dos vindouros. A este respeito Sá refere: 

na perspectiva, porém, da herança não recebida, ou seja, do que as gerações anteriores 
não conseguiram ser, Pascoaes eleva o canto à Terra e à Natureza – não fosse o Marão 
o seu “palmo de terra ilimitado” – a uma figura integral do Mundo e do Destino
Humano e o espiritualismo do fim do século a uma dimensão cósmica e ontológica do
Homem (Sá 1999: 5).

Em síntese, Pascoaes difunde um Homem profundamente fusionado com a 

Natureza e por sua vez, com o Universo, cuja ligação só é possível pelo amor saudoso. 

Assim, “na obra de Pascoaes se operaria a participação e a fusão entre a Natureza e 

Homem, imanência e transcendência” (Borges 2006: 17). 

É, pois, no contexto histórico-cultural e social e na atmosfera espiritual descritos 

neste capítulo, que Pascoaes desenvolve não somente a sua obra literária, mas toda a 

conceção do saudosismo. Num outro contexto e num outro tempo este não seria 

entendível. 

1.2. A influência de Miguel de Unamuno e outros pensadores 

Teixeira de Pascoaes norteado por um espírito livre e indomável, resistente a 

todas e quaisquer influências que não fossem aquelas a que indelevelmente se manteve 

fiel, nem por isso deixou de ser um ouvinte atento, um crítico independente, um tertuliano 

espontâneo e, acima de tudo, um autor que fomentou e manteve amizades literárias, 

culturais ou de outro foro com diversas personalidades do seu tempo, das quais 

destacamos Miguel de Unamuno.  

É inegável a comunhão e a amizade estabelecida entre Pascoaes e Miguel de 

Unamuno. Encontros, conferências, trocas de correspondência e um profundo respeito, 

acima de tudo, uniu estas duas figuras literárias, como testemunham não só as cartas, mas 
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estudos críticos, documentos de diversa índole, publicados e ainda por publicar, mas 

acessíveis aos investigadores. Para além de que, como observou Dias,  

o pensador basco e o pensador amarantino, não se identificando enfaticamente com o
tempo e a civilização que lhes foram dados viver, coincidiram quanto ao fulcro das
ambições e das preocupações que, em muitas oportunidades, lhes serviram de acicate
fundamental para os pensamentos que edificaram, nos diversos planos teóricos em
que construíram as suas obras (Dias 2002: 17).

Sabendo nós da escusa pascoaesiana no que concerne a ausentar-se da Casa de 

Pascoaes, fosse para onde fosse, visto este ser reservado e pouco dado a viagens e a 

protagonismos, todavia, em 1905, “Pascoaes deslocou-se a Salamanca com a sua irmã 

Maria da Glória, acompanhado de Eugénio de Castro, para conhecer Miguel de 

Unamuno, facto que este confirmará em Por tierras de Portugal y de Espanã” (Cameirão 

2010: 115). Desde que se conheceram, Pascoaes e Unamuno encetaram uma admiração 

recíproca que, como sabemos, foi sendo aprofundada. Por conseguinte, Pascoaes e 

Unamuno encontraram-se e conviveram, em 1905, 1906, 1907 e em 1935, sendo que 

“Unamuno foi hóspede da família Vasconcelos em S. João de Gatão, em 1907. O autor 

basco viveu na casa de Pascoaes dias que se revelaram determinantes para a compreensão 

do Portugal autêntico” (Dias 2002: 117). 

Como afirma Dias, “entre ambos [Unamuno e Pascoaes] se manifestou uma 

profunda amizade espiritual, com sedimento fundante na terra peninsular ibérica…” 

(Dias 2002: 26). Na verdade, “da aproximação intencional entre Unamuno e Pascoaes 

brotará o desejo do aprofundamento do conhecimento pessoal e da produção literária de 

cada um” (Dias 2002: 116). Não tendo a mesma visão peninsular, as mesmas visões 

ideológicas, tal não os impediu de serem efetivamente amigos compartilhando a 

espiritualidade, como nos revela a troca de correspondência, que ficou conhecida como 

epistolário ibérico, as obras reciprocadas, a permuta de obras entre autores, os 

comentários às edições e as opiniões comutadas.  

Esta amizade recíproca, ora nascente, augura conjuntamente “cristalizar num 

ideário humanista, transcendental e espiritual de união fraterna entre os povos 

peninsulares” (Cameirão 2010: 18). 

Historicamente, sabemos que as relações culturais entre Portugal e Espanha 

foram desde a Idade Média de entendimentos, de mutualidade irrefutável. Após a perda 

da independência e a sua restauração, em 1640, assistimos a um profundo distanciamento 

entre os dois países. Porém, mais tarde, nos meados do século XIX, este desencontro 
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peninsular augurou ser quebrado. Nessa altura, algumas personalidades e intelectuais 

procuraram restabelecer as relações entre os dois povos vizinhos, através de diversas 

atividades e eventos que facilitassem a sua aproximação, ou seja, que impulsionassem a 

nova unificação ibérica. Afinal o chão e o céu serão os mesmos, apenas devendo ser 

divididos irmanamente, numa comunhão perfeitamente ibérica. A este propósito, 

Oliveira Martins fala-nos de uma alma ibérica.  

Foram muitos os autores reconhecidos, quer em Portugal, quer em Espanha, que 

partilharam deste sentimento pacífico de união, que comungaram o desejo de concretizar 

um verdadeiro elo cultural luso-espanhol. É bem conhecido o interesse e a amizade que 

ligaram Teixeira de Pascoaes durante anos a intelectuais castelhanos, galegos e catalães, 

num ideal ibérico que os unia a todos. Aproximava-os uma afinidade profunda de querer, 

desejar e procurar alcançar uma identidade ibérica, uma culturalidade enraizada entre 

Portugal e Espanha. Este ideal ibérico encontra expressão dominante em Teixeira de 

Pascoaes e Unamuno. A união fraterna e também espiritual repousa na simbologia da 

Saudade pascoaesiana e em D. Quixote de Cervantes. Cabe a Unamuno o lugar de 

profeta, visto que “Unamuno deu-lhe [a Quixote] um divino pensamento” (Pascoaes 

1987: 165, OPL) e a Pascoaes o papel de mediador entre estas duas figuras míticas, ou 

seja, 

aparecendo D. Quixote e a Saudade como símbolos da união espiritual de Espanha 
com Portugal. D. Quixote apareceria assim como um novo deus, de um catolicismo 
novo, de que Unamuno seria o profeta, enquanto que ele, Pascoaes, contribuiria, para 
este enlace, com a figura de origem pagã mas cristianizada da Saudade, representante 
da arte de ser português  (Lopes 2010: 11-12). 

Deste modo, a propósito Pascoaes viria a proferir, numa das conferências sobre 

“O aspecto sentimental na História da Literatura Portuguesa” em Barcelona, no Institut 

d`Estudis Catalans, entre 21 de junho e 8 de julho de 1918, a convite de Eugénio D´Ors 

que “Novo Messias há-de baixar, saudoso e quixotesco, do céu da Ibéria, tal como vem 

sendo anunciado, desde Camões, Cervantes, Unamuno e Frei Agostinho da Cruz” (Lopes 

2010: 12). 

Dando conta da sua reconhecida simplicidade, Pascoaes nesta conferência atinge 

a humildade de outorgar para si a quarta posição na defesa do ideário ibérico, concedendo 

a segunda a Cervantes, a terceira a Unamuno e relevando a primeiro plano “os místicos 

portugueses e espanhóis Frei Agostinho da Cruz, Santa Teresa d` Avila, San Juan de la 

Cruz e Santo Inácio de Loyola” (Lopes 2010: 12). 
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Estas figuras foram profundamente veneradas por Pascoaes, dado que traduzem 

este “ideal ibérico” de identidade cultural. Os defensores deste ideal encontravam, pois, 

semelhanças na revista Nós, publicada em galego e na A Águia em Portugal, pois as duas 

publicações expressavam e veiculavam ideias sobre uma identidade cultural partilhada 

por Espanha (particularmente pela Galiza, Catalunha e Valência) e Portugal.  

Pascoaes e Unamuno pugnaram por este ideário ibérico que fizeram questão de 

sublinhar na revista A Águia,  “em prol da regeneração das suas pátrias (…)” (Cameirão 

2010: 19). Destaca-se ainda a “(…) importância da ação doutrinária de Antero e 

Unamuno nos intelectuais do movimento da Renascença Portuguesa, no qual surge como 

principal mentor o nosso poeta Teixeira de Pascoaes” (Cameirão 2010: 19).  

No entanto, no que diz respeito ao convívio que manteve com escritores catalães, 

Pascoaes distanciou-se dos problemas políticos, ponderando apenas os de caráter 

intelectual e cultural. Na base destas relações teve origem a Federação Espiritual 

Ibérica1.  

No fundo, este iberismo proposto por Pascoaes e Unamuno conjeturava a união 

de dois países peninsulares e afins, numa vertente acentuadamente cultural, mas também 

religiosa, salvaguardando os devidos interesses e soberanias nacionais. Diríamos até que 

o pressuposto dos dois era uma universalidade cultural, indo muito mais além da redutora

culturalidade peninsular.

Se o reconhecimento atual de Teixeira de Pascoaes ainda persiste de algum modo 

em Espanha, tal fica a dever-se a esta comunhão de princípios intelectuais e culturais e à 

amizade e profunda consideração que obteve entre os intelectuais da época, destacando-

se Miguel de Unamuno. 

Estes intelectuais ao mesmo tempo que contribuíram para aproximar estes dois 

países ibéricos, deram a conhecer Teixeira de Pascoaes, a “grandeza do pensamento, obra 

e qualidades humanas de um dos maiores arautos da Literatura e Cultura Portuguesas de 

então” (Cameirão 2010: 17).  

O inestimável acolhimento que os espanhóis nutriram por Pascoaes levou a que a 

sua obra fosse bastante traduzida e também divulgada nos países da América Latina, o 

que fez dele um grande embaixador cultural português em Espanha e em muitas partes 

do mundo (Cameirão 2010). Em 1935, Teixeira de Pascoaes viu publicada em espanhol 

1  A Federação Espiritual Ibérica, particularmente propagada por Teixeira de Pascoaes e Miguel de 
Unamuno, dois pensadores ibéricos, teve como objetivo principal aproximar espiritual e culturalmente os 
povos peninsulares. A mesma pretendeu promover a união fraterna entre Portugal e Espanha. 
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a obra São Paulo, prefaciada por Miguel de Unamuno e, em 1946, a obra Napoleão, o 

que outorga o reconhecimento de Pascoaes como autor e como comungante dos ideais 

de aproximação entre os dois países peninsulares. O nome e a obra pascoaesianos viram-

se assim projetados no país vizinho, onde para além da palavra escrita, Pascoaes fez 

chegar também a palavra viva, em conferências para as quais foi convidado. Segundo 

Lurdes Cameirão é importante que esta divulgação em Portugal, em Espanha e no mundo 

subsista nos dias de hoje, elevando assim Teixeira de Pascoaes à condição de Poeta 

Universal.  

Partilhamos a opinião de Lurdes Cameirão. Tendo em conta o seu pensamento e 

o seu ideário, consideramos ser-lhe devido este tributo. Com a divulgação da sua obra

contribuir-se-ia para o conhecimento do poeta mas, acima de tudo, para o estreitamento

das relações culturais não só entre Portugal e Espanha, mas com o mundo. Desta forma,

seria ainda corporizado o seu ideário, a grandeza nacional que Pascoaes preconizava no

seu idealismo da Renascença Portuguesa, que pretendia elevar Portugal e fazer renascer

a grandeza de outrora, conquistada em quinhentos, acrescentando novas glórias a um país

decadente e que profetizava universal. A cultura seria a via perfeita para tal demanda.

Leonardo Coimbra foi outra personalidade com quem Pascoaes manteve uma 

relação de amizade saudável e franca, que perdurou no tempo. Em boa verdade, “entre 

Pascoaes e Leonardo Coimbra os laços são, evidentemente inumeráveis e íntimos” 

(Patrício 1996: 120). Apesar das diferenças etárias, pois Leonardo Coimbra era muito 

mais jovem, Teixeira de Pascoaes admirou-o, como transparece na seguinte citação: 

ser sincero é ser, é possuir uma presença integral, como as árvores e os penedos. A 
mentira representa pontos obscuros, falhas da nossa pessoa que pretendemos ocultar. 
Mas a sinceridade é a própria luz, das almas. Por isso, ela seduz e deslumbra os olhos 
que amam a claridade. Esta grande virtude de Leonardo deriva fatalmente da força 
espiritual que ele encarnou, a fim de se revelar e agir. Ele veio ao mundo com um 
destino: aumentar-lhe os valores morais e proclamar a sua eternidade. E veio numa 
hora em que a consciência humana, insatisfeita, procura uma nova Luz (Pascoaes 
1987: 179, OPL).  

Pensamos valer a pena dizer que Pascoaes acrescenta que “Leonardo é uma destas 

almas precursoras” (Pascoaes 1987: 179, OPL). Fica assim bem claro que o poeta 

considera o filósofo seu amigo, não só um homem sincero e íntegro, mas também um 

pioneiro, capaz de promover uma nova ordem de valores.  
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Pascoaes, Leonardo, assim como outros de quem Pascoaes foi afeto, como 

Sampaio Bruno, foram figuras que marcaram a sua época e que participaram do mesmo 

clima espiritual. Como afirma Sá, 

mesmo que a sua particular concepção do Homem, do Universo e de Deus não tenha 
sido bebida directamente no movimento filosófico europeu do último quartel do 
século, colheu-a Pascoaes no clima espiritual da época – e basta lembrar a sua ligação 
a Leonardo Coimbra ou a Sampaio Bruno –,  clima este que, depois do Ultimato 
inglês, encontrou terreno fértil para se desenvolver e, após a implantação da 
República, condições propícias para florescer. É nesta atmosfera que o autor concebe 
a poesia como Real Absoluto, ensaiando uma das sínteses mais insólitas e mais 
modernas da nossa literatura, pela forma como naquela implícita o saber filosófico e 
o saber científico, ramos a que incute uma visão intuitiva primeira que os leva a
participarem do verdadeiro saber poético (Sá 1999: 7).

Ainda que Pascoaes e Leonardo fossem manifestamente amigos, e se 

estabelecesse uma mútua cumplicidade e estima pelo pensamento e obra de cada um 

deles, o facto não os impediria de possuírem diferenças significativas em termos de 

pensamento e de ideais. Pascoaes ouvia atentamente o filósofo, respeitaram-se 

mutuamente, mas os dois tiveram o benefício e a liberdade de manter opiniões na sua 

larga maioria diferenciadas, mesmo no tocante ao ideal de regeneração de Portugal e dos 

portugueses e da própria conceção da cultura portuguesa.  

Com efeito, os dois autores, Pascoaes e Leonardo, personificam uma conceção da 

cultura portuguesa divergente, sendo que “a distinção deriva da relação do nacional com 

o universal” (Patrício 1996: 67). Por conseguinte, “Leonardo enlaça sem hipótese de

separação o nacional e o humano” (Patrício 1996: 67-68), enquanto “Pascoaes acabará

por ver a cultura humana como a culminância e realização universal da cultura

portuguesa” (Patrício 1996: 68).

Leonardo Coimbra, sendo, como já afirmamos, admirador de Teixeira de 

Pascoaes, nota, em O Poeta Teixeira de Pascoaes, o seguinte:  

Nesta época amoral, de grosseiro materialismo e leviandade, destaca-se a figura 
acentuada de Teixeira de Pascoaes. O Poeta não vai desfibrar o Universo e revelar-
nos a sua estrutura ou a sua significação intrínseca. Não esperemos dele uma fórmula 
intelectual do mundo; ele possui a verdade na riqueza maravilhosa da sua consciência. 
Na sua alma sensível e generosa, o Universo veio confiar os seus segredos, abrigar as 
suas saudades e as suas esperanças (Coimbra 2004f: 135).  

Com estas palavras o grande filósofo Leonardo Coimbra, autor de O 

Criacionismo, faz um reconhecimento merecido a Pascoaes e define a relação da sua 

poesia e do poeta com o mundo ou Universo, numa perspetiva filosófica. No mesmo 
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texto, acerca da filosofia que emerge dos poemas de Pascoaes, escreve: “a sua poesia 

supõe uma filosofia, não a procura; traduz na palavra ritmada a exuberância da sua vida 

interior. Por isso, ela é a imagem fiel da vida; daí, a frescura, a bondade, a saúde, a fluidez 

sonhadora, vaga, dos seus versos” (Coimbra 2004f: 135). As questões filosóficas eram 

comuns, as preocupações sociais e culturais também, a amizade igualmente o era. Mas 

enquanto Pascoaes deixava a filosofia fluir através do seu pensamento metafísico e 

criador, Leonardo Coimbra, de uma forma mais plena, procurava a filosofia na sua 

poética.  

Um outro pensador de relevo que nos interessa associar a Pascoaes é Antero de 

Quental, particularmente no que respeita à perspetiva que têm relativamente ao Idealismo 

por oposição ao Materialismo. Esta geração de autores recebe um espólio, histórico-

cultural e social em conflito, agravado por uma forte crise de valores e de identidade, a 

que a Ciência não deu resposta. É apanágio da obra de Pascoaes, denotar a antítese. Como 

tal, “Pascoaes parece mais próximo da vivência anteriana de um conflito interno que 

parece assumir os contornos de uma luta entre a razão e o irracional, a luz e as trevas, o 

dia e a noite” (Borges, 2006: 67). Por conseguinte, Pascoaes 

literariamente não fica imune à experiência lírico-espiritual de Antero, no que ela 
contém de aperfeiçoamento moral, gradual e sistemático do Universo e de constante 
demanda do Absoluto, à retórica declamatória de Junqueiro e ao panteísmo misticista 
e evolucionismo espiritualista que este revela em Oração à Luz, ao ideal dantesco e 
miltónico da poesia, formulado por Gomes Leal, ao “lusitanismo” triste, sentimental, 
fatalista e elegíaco de António Nobre. Alguma coisa aproveita, ainda, como lembra 
Jorge de Sena, da poética simbolista do Vago e do Indefinido, e, na sua forma de olhar 
o País, encontra um sentido capaz de resgatar a imagem de um Portugal debilitado e
(in)equivocamente decadente (Sá 1999: 6).

Afigura-se-nos interessante assinalar a corrente idealístico-gnóstica do 

pensamento português contemporâneo, onde Alves encaixa não só Pascoaes e Antero, 

mas também Fernando Pessoa, numa perspetiva – pensamos nós – de “metafísicos 

heterodoxos”, sendo que esta corrente filosófica é por si classificada  

como espiritualista, em oposição ao materialismo mecanicista, ao cientismo e ao 
positivismo; como idealístico-gnóstica, em oposição ao empirismo, ao idealismo 
fenomenista e ao racionalismo ametafísico e areligioso; como neopagã, em oposição 
ao cristianismo, enquanto religião histórica revelada e, principalmente, 
institucionalizada na Igreja Católica (Alves 2010: 7). 

Como Paulo Borges afirmou, Pascoaes é um poeta pensador, é um poeta que 

refletiu sobre as questões da metafísica e da teologia da Criação, é aquele que mais 
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discerniu sobre a origem de todas as coisas. Esta posição foi defendida anteriormente por 

José Marinho, que considerou que o poeta do Marão é o poeta das Origens e, acrescenta, 

da Saudade. Portanto, este alinhamento de poetas-filósofos  

tão diversos no estilo e na produção literária, constituindo uma corrente de ideias, é 
legitimado não só por uma problemática comum, mas também por soluções 
basicamente afins, senão mesmo coincidentes nas grandes orientações da filosofia 
moderna, ressalvadas as inevitáveis diferenças… (Alves 2010: 11).  

Como é reconhecido, o pensamento destes autores em muito contribuiu para a 

cultura portuguesa “e corporiza-se, através do tempo, em grupos de actividade, 

movimentos culturais, meios de expressão e de acção, intervenções político-sociais” 

(Alves 2010: 11). Destacamos, por obviamente se enquadrar no âmbito do presente 

trabalho, o movimento da Renascença Portuguesa e a revista A Águia, onde participaram, 

à sua maneira, diversos vultos da cultura portuguesa e, com particular relevo, Teixeira de 

Pascoaes. Através deles divulgou a sua conceção da Saudade e do Saudosismo. 

1.3. A Saudade e Saudosismo 

Referência incontornável do meio cultural português, Teixeira de Pascoaes foi o 

mais proeminente arauto do Saudosismo, ainda que se tenha apoiado em alguns 

percursores desta estética poética. Pascoaes fez do Saudosismo uma Escola, uma Vida, 

uma Obra, uma Religião, o que lhe valeu algumas polémicas e dissensões.  

Pascoaes afirma na sua obra Arte de Ser Português: “eu chamei Saudosismo ao 

culto da alma pátria ou da Saudade erigida em Pessoa divina e orientadora da nossa 

actividade literária, artística, religiosa, filosófica e mesmo social” (Pascoaes 1998: 118, 

ASP). O autor chama a atenção para a divindade da saudade e para o seu caráter 

messiânico e profético, pela capacidade que ela tem de constituir a nação portuguesa em 

identitária da portugalidade, em alma pátria do universo inteiro. A saudade projeta-se 

como a força da alma pátria, “mas é preciso que essa alma seja revelada, para que 

Portugal cumpra o seu destino civilizador” (Pascoaes 1988e: 39, ASS). A saudade 

também personifica a própria alma pátria. Desta forma, “na história do pensamento 

português, Teixeira de Pascoaes substituiu o velho Deus providencialista dos reis 

portugueses pelo novo conceito de saudade, síntese aglutinadora da alma portuguesa” 

(Real 2007: 35). Teixeira de Pascoaes inaugura assim a saudade metafísica, capaz de 
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levantar o país da sua fragilidade, da decadência económica, moral, cultural e política e 

“então, criará Portugal, no campo das realidades tangíveis, a sonhada e ardentemente 

desejada obra civilizadora” (Pascoaes 1988e: 40, ASS).  

A saudade, da qual Pascoaes é doutrinador, teve o seu percurso. Cultural e 

literariamente a saudade remonta à Antiguidade. Entre nós, o seu início remonta a 

Camões, D. Duarte, D. Francisco Manuel de Melo, Silvestre Pinheiro Ferreira, Almeida 

Garrett e encontra em Pascoaes o seu sentido metafísico. Esta forma de dizer a saudade 

foi partilhada por outros autores que, em nossa opinião, eram admiradores da obra de 

Pascoaes, nomeadamente Leonardo Coimbra, José Marinho, Afonso Botelho, Dalila 

Pereira da Costa, Pinharanda Gomes, Manuel Cândido Pimentel, António Cândido 

Franco e Paulo Borges.  

Quanto ao papel do poeta, sob o ponto de vista da transcendência, poderemos 

considerar que o “Saudosismo não é criação, é revelação” (Pascoaes 1912: 1) e o poeta 

é o profeta da Saudade, aquele que a irá revelar de um modo original. Pascoaes, enquanto 

poeta, revela ao longo da sua obra, da forma original que lhe é caraterística e “de modo 

conciso e claro, a vida da Saudade” (Soares 1999: 372). Porém, o Saudosismo 

pascoaesiano, na conceção de “nacionalismo filosófico” (Simões 1976: 140) não colheu 

propriamente seguidores à altura de Teixeira de Pascoaes.  

Dado o seu longo percurso cultural e literário, que remonta à Antiguidade, a 

saudade foi objeto de definição por parte de grandes autores. Sem querermos focar todas 

as definições, que ao longo do tempo foram realizadas, parece-nos útil clarificar algumas 

delas, pela referência que são e pela influência que, de algum modo, exerceram na 

evolução literária. Como tal, encontramos no Leal Conselheiro de D. Duarte, uma das 

mais belas definições de saudade. Para D. Duarte saudade é:  
...uu sentido do coraçom que vem da sensualidade, e nom da razom, e faz sentir aas 
vezes os sentidos da tristeza e do nojo. E outros veem daquelas cousas que o homem 
praz que sejam, e alguus com tal lembrança que traz prazer e nom pena. E em casos 
certos se mestura com tam grande nojo, que faz ficar em tristeza (Duarte 1998: 98).    

Não poderíamos deixar de referenciar também, um dos primeiros teorizadores da 

saudade, D. Francisco Manuel de Melo, que à época procurou buscar as razões do povo 

português ser saudoso. Este grande nome do barroco português escreveu o seguinte sobre 

a saudade: 

Floresce entre os Portugueses a saudade por duas causas, mais certas em nós que em 
outra gente do mundo; porque de ambas estas causas têm o seu princípio. Amor e 
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ausência são os pais da saudade; e como o nosso natural é, entre as mais nações, 
conhecido por amoroso, e as nossas dilatadas viagens ocasionam as maiores 
ausências; de aí vem que donde se acha muito amor e ausência larga, as saudades 
sejam mais certas, e esta foi sem falta a razão por que entre nós habitassem como em 
seu estado natural centro (Melo 1997: 25). 

Seria imperdoável não aludir à definição de saudade de Teixeira de Pascoaes, 

sobre a qual profere amplamente:   

não me cansarei de afirmar que a Saudade é, em sua última e profunda análise, o amor 
carnal espiritualizado pela Dor, ou o amor espiritual materializado pelo Desejo; é o 
casamento do Beijo com a Lágrima; é Vénus e a Virgem Maria numa só mulher. É a 
síntese do Céu e da Terra; o ponto onde todas as forças cósmicas se cruzam; o centro 
do Universo: a alma da Natureza dentro da alma humana e a alma do homem dentro 
da alma da Natureza. A Saudade é a personalidade eterna da nossa Raça, a fisionomia 
característica, o corpo original com que ela há-de aparecer entre os outros Povos. A 
Saudade é a eterna Renascença, não realizada pelo artifício das Artes, como aconteceu 
na Itália, mas vivida dia a dia, hora a hora, pelo instinto emotivo de um Povo. A 
Saudade é a manhã de nevoeiro: a Primavera perpétua “a leda e triste madrugada” do 
soneto de Camões. É um estado de alma latente que amanhã será Consciência e 
Civilização Lusitana... (Pascoaes 1988e: 39, ASS).   

A saudade é normalmente vista como a parte essencial da obra de Teixeira de 

Pascoaes e a partir da mesma tornou possível a construção do seu idealismo. Deu-lhe 

bastante importância, relevou-a a primeiro plano sendo uma característica indiscutível da 

sua poesia, denominada saudosista. Não é fácil declarar a saudade nos versos de 

Pascoaes, nem sempre ela é decifrável logo à primeira vista, por isso e,  

para complicar ainda mais as coisas, a saudade assume em Pascoaes um dinamismo 
transitivo, quase imparável, que vai multiplicando imagens e significados, num 
desdobramento de metamorfoses accionadas a partir do interior, máscaras que se 
revelam pedaços duma verdade sempre diferente e renovada, fragas escondendo novas 
fragas, que desorientam por completo o mais prevenido dos leitores e impossibilitam 
um rápido e preciso retrato da saudade (Franco 1994: 12). 

Na verdade a presença da saudade na obra de Teixeira de Pascoaes é óbvia, mas 

igualmente imprecisa, subtendida e difícil de apurar. Deste facto e das suas mais diversas 

composições da saudade advém a originalidade e a dificuldade em interpretar o autor. 

Segundo Margarido, “as várias incidências da saudade no pensamento e na poesia 

pascoaleanos deram lugar a várias e divergentes interpretações” (Margarido 1961: 289). 

Mais, “quando se nos depara a afirmação de que a saudade es un sentimiento de frontera, 

de confin força nos é rechaçá-la desde logo, pois, para Pascoaes, a saudade é, justamente, 

o meio de alcançar a infinitude da consciência num movimento que vem da infância e se

prolonga até ao futuro, até ao wonderland” (Margarido 1961: 289). Este será o fim da

saudade para Pascoaes.
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Ainda na linha de pensamento de Margarido, a saudade em Pascoaes perfaz um 

caminho que se inicia com a saudade da infância, a que se segue a saudade da paisagem 

e posteriormente a saudade da natureza. Nesta última, num sentido mais amplo e 

transcendente, entrosa-se o homem numa transfiguração reveladora e filosófica. Isto quer 

dizer que para o autor por meio da saudade, tudo é possível. Contudo, “esta multiplicada 

presença de saudades não é ainda a Saudade, pois essa será, em si mesma, a pura 

transcendência do conjunto de saudades de que o poeta se reveste e de que é feito o seu 

esqueleto mais íntimo” (Margarido 1961: 297). Pascoaes foi um verdadeiro arquiteto da 

saudade, erigiu-a pela transfiguração da Paisagem em Advento Lusíada, em mensageira 

de um Novo Reino Promissor de renascença, mas portuguesa. 

Por via desta sua musa reveladora, Pascoaes nunca se dissociou da sua terra e dos 

portugueses. Viveu entre eles, escolheu-os para sua inspiração, vislumbrando para estes 

e para Portugal um Futuro melhor e mais próspero, onde a Saudade civilizadora é 

convertida numa plataforma firme capaz de catapultar Portugal e o seu povo para feitos 

valorosos, como em tempos áureos, nos tempos das Descobertas. Pascoaes visionou um 

Novo Portugal, seio materno de um Novo Reino e de uma Nova Humanidade. Tenhamos 

fé como ele teve, porque ainda nos cabe cumprir este propósito propalado por Pascoaes, 

que consiste em “ressuscitar a Pátria Portuguesa, arrancá-la do túmulo onde a sepultaram 

alguns séculos de escuridade física e moral, em que os corpos definharam e as almas 

amorteceram” (Pascoaes 1988d: 35).   

O pensamento de Teixeira de Pascoaes faz bastante sentido, nestes tempos de 

crise nacional e mundial, não só económica, mas essencialmente de valores, em que 

necessitamos desesperadamente de uma alternativa capaz, de uma força motriz 

impulsionadora de soluções. Pascoaes nas desilusões, nas contrariedades e dificuldades 

políticas e sociais do seu tempo profetizou, preconizou, veiculou na Arte de Ser 

Português, o perfil e o caminho para melhorarmos, encontrando no Saudosismo a 

alavanca adequada para elevar o país à condição de um estado, humana e universalmente, 

superior. Talvez resida aqui, em nosso entender, a atualidade do pensamento 

pascoaesiano: nele encontramos um desígnio, uma intenção que cabe perfeitamente no 

contexto histórico-cultural e social dos nossos dias. Vivemos dias de crise, de 

desesperança, de perturbação e de descontentamento a necessitar de algo que traga 

confiança. 

Desta forma, Teixeira de Pascoaes, ainda que possa ser essencialmente poeta, 

essencialmente filósofo, ou essencialmente pensador, foi determinante para a 
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consumação de uma literatura e de uma cultura verdadeiramente portuguesas. A 

intemporalidade do pensamento pode refrescar os tempos conturbados que o mundo 

vivência atualmente. Razão óbvia para podermos asseverar tal como Andresen que “a 

obra de Pascoaes está à margem de tudo quanto possa envelhecer. O que vive nela é a 

contínua emoção do mundo” (Andresen apud Borges 2006: 45). 

A Saudade, nomeada e invocada por Pascoaes na sua poética constitui a “fonte 

da sua inquietação metafísica e, portanto, de toda a sua espiritualidade e que se revelava 

de forma natural, constante e peculiar no povo lusíada” (Sá 2004: 125). Assim sendo, 

Pascoaes considera a “Saudade como característica individualizadora do homem 

português e possível motor do ressurgimento nacional” (Sá 2004: 125). 

Ao idealizar pela saudade, Pascoaes remete-nos já para a criação, para a 

transfiguração, para a elevação; na idealização cria-se e recria-se, aperfeiçoa-se e 

melhora-se, não sendo um retorno ao Passado, mas antes “projecção criativa do Passado 

no Futuro” (Sá 2004: 127). Pascoaes vê a saudade espiritualizada porque no seu 

entendimento “ tudo o que é material é efémero, porque tem um fim, provocado pela 

morte, só a saudade, por ser espiritual, é eterna, ou seja, é perpétua, não morrerá jamais” 

(Mesquita 2001: 24). O Homem alimenta-se da saudade e somente a partir desta é 

possível o “(…) constante desejo de alcançar o maior grau de perfeição possível, ou seja 

a Harmonia” (Mesquita 2001: 25). A procura da equidade, da probidade que o conduza 

à Harmonia, ou seja à concordância entre todas as coisas e todos os seres, entre o céu e a 

terra é indubitavelmente o drama do ser humano, aquele que mais intensamente o 

persegue. Como afirma Mesquita, em Pascoaes “o drama humano dá forma ao drama 

religioso. Este, no ser humano, provém de um sentimento superior – a saudade” 

(Mesquita 2001: 25). 

O próprio Teixeira de Pascoaes viria a afirmar, em Terra Proibida, “nasci no dia 

eleito da saudade” (Pascoaes 1997: 221, TP). O dia do seu nascimento demarcou, desde 

logo, a importância atribuída à saudade. Tamanha é a sua presença na obra do autor que, 

no fundo, chamou a si o destino da saudade. 

Se Belo nos apresenta este drama claramente, será com o Sempre que Pascoaes 

inicia o processo fecundo de que a saudade reveste na sua obra. É esta a verdadeira 

origem para o empreendimento da sua escrita, da sua poética,  

entranhando-se no seu mistério íntimo, ou tentando sugerir os segredos de um sonhado 
mundo crepuscular, isto é, começa a afastar-se da terra e a aspirar a um reino distante, 
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que jamais deixará de o fascinar, vivendo num estado místico e saudoso, 
contemplando as coisas no Infinito e o seu perfil etéreo (Mesquita 2001: 26-27).  

Pascoaes será perseverante na busca deste novo mundo entre a dor da saudade e 

a lágrima da redenção. O homem viverá eternamente entre o clamor da dor e a necessária 

remição e salvação da mesma. 

Por outro lado, a saudade é, para Pascoaes, a fiel depositária de tudo o que é 

essencial para atingir a perfeição espiritual regeneradora da humanidade universal, 

cabendo a Portugal, pelas inúmeras qualidades de que é detentor, realizar tamanho 

desígnio. Daí, Pascoaes ser visto como o mentor do Saudosismo. A propósito, e segundo 

Pascoaes,  

a verdade é que o Saudosismo representa o culto da alma portuguesa no que ela 
encerra de novo credo religioso e de nova emoção poética, em virtude da sua 
ascendência étnica. Sendo ela a perfeita resultante espiritual da fusão dos sangues 
semita e romano criadores do cristianismo e do paganismo, contém fatalmente uma 
nova concepção da vida, o que é para nós, portugueses, inesgotável fonte de beleza 
divina, de religiosa arte puramente lusitana, tão precisa à independência moral da 
nossa Pátria. A alma lusitana, que se revela como síntese do princípio sensual e do 
princípio espiritual pela sua criação da Saudade, que é a velha Lembrança gerando o 
novo Desejo, torna-se assim a própria alma da nova “Renascença”, respondendo, em 
linguagem portuguesa, a este despertar da alma que se nota nos mais adiantados povos 
europeus, e é o grande sinal dos tempos... (Pascoaes 1988g: 60).   

Por conseguinte, “aí está o que é o Saudosismo, nada incompatível com o 

moderno espírito europeu, mas antes acompanhando-o, embora sem perder o seu perfil 

inconfundível” (Pascoaes 1988g: 60). Até porque, “fora do seu carácter, o nosso Povo 

nada fará de belo e duradouro” (Pascoaes 1988h: 65). Os valores da educação e da cultura 

portuguesa tinham de se impor e revelarem-se na sua verdadeira beleza original onde 

reside o saudosismo, ou seja, “a alma da Raça Portuguesa” (Pascoaes 1988h: 65). O 

Saudosismo ficou a dever-se a um sentido nacional, prendendo-se com o movimento da 

Renascença Portuguesa que pretendia fazer ressurgir Portugal e ao qual implicitamente 

estaria o Saudosismo para o alavancar. Assim este movimento surgia animado “do 

propósito de restituir aos Portugueses a consciência dos seus valores originais e de 

promover um ressurgimento nacional” (Coelho 1999: 197). Com isto, Pascoaes 

desenvolveria a “filosofia da Saudade” (Coelho 1999: 197). 

Com efeito, segundo João Gaspar Simões, o Saudosismo é “formalmente 

proclamado, em 1912, com a fundação no Porto da sociedade Renascença Portuguesa, 

organismo que iria imprimir nova orientação à revista A Águia, fundada naquela cidade 
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em Dezembro de 1910” (Simões 1976: 122). O Saudosismo “mais não é, em verdade, 

que uma reacção contra a acentuada tendência esteticista da literatura e o seu derivar 

implacável para a fase a que foi dado o impreciso nome de modernismo” (Simões 1976: 

122). 

A saudade pascoaesiana para além de ser lembrança e esperança é também 

criadora e criação. A própria conceção literária ganhou com a saudade, uma feição 

metafísica. 

Portugal é um país de afetos e a saudade é um deles. Segundo a opinião de muitos, 

a saudade é uma expressão ou sentimento meramente português e intraduzível para a 

maior parte das línguas e culturas de outras nações. Esta ideia da saudade que permite a 

presença na ausência, trazer para junto um ente querido, pela lembrança colmatar a 

ausência física desse ente, de modo a atenuar o sofrimento decorrente da falta, já vem 

desde D. Duarte, Garrett e outros. Portanto a teoria não formulada da saudade já vem de 

longe, pensamos desde que somos portugueses,  

mas aquela que por alguns é considerada como a mais antiga definição filosófica de 
Saudade, apresentada por D. Duarte, passando por, entre outros, Camões, Frei 
Agostinho da Cruz e D. Francisco Manuel de Melo, só em Teixeira de Pascoaes e em 
Leonardo Coimbra vai conhecer uma mais complexa teorização (Natário 2007: 30).  

A saudade exprime e contém também um caráter redentor capaz de fazer surgir 

um Novo Reino Espiritual. Matéria e Espírito também coexistem nas antíteses 

pascoaesianas. O Homem e Deus, em perfeita conjugação, ou junção, serão capazes de 

criar um Novo Reino Espiritual: “E foi o desejo carnal, ariano e pagão, em união com a 

dor espiritual, semita e cristã, que a Saudade é, em Pascoaes, tudo ou quase tudo, quer 

dizer, tristeza e alegria, luz e sombra, vida e morte, assim como a própria alma universal” 

(Natário 2007: 53). A alma universal emerge da natureza, que é a maior fonte de 

inspiração do autor. 

 A maior exposição da saudade e do saudosismo é defendida nos escritos, textos 

e conferências. Tal foi facilitado, em parte, devido à sua atividade pública e política no 

âmbito da sua ligação ao movimento da Renascença Portuguesa. A Saudade vai 

ganhando espaço no quadro literário do autor ao ponto deste a teorizar como um fim 

nacional, a ser refundido universalmente. Valeu-lhe algumas polémicas, mas também 

uma plêiade de seguidores, poetas saudosistas com Pascoaes à cabeça, como precursor 

do movimento poético-filosófico denominado Saudosismo. 



45 

1.4. Pascoaes, Leonardo e a Renascença Portuguesa 

A figura de Teixeira de Pascoaes é incontornável no seio do projeto cultural 

denominado Renascença Portuguesa. Este movimento tinha tudo a ver com os propósitos 

e o idealismo pascoaesiano de fazer ressurgir Portugal, o país que se encontrava 

decadente e distante dos tempos áureos dos Descobrimentos. Fazia ainda parte dos ideais 

deste movimento a educação do povo português, povo que para Pascoaes tinha as 

qualidades e a raça para o empreendimento de fazer renascer Portugal.  

Dentro da originalidade que lhe é reconhecida, Teixeira de Pascoaes aparece 

como o profeta de um mundo novo, um mundo original que visiona e transfere para a 

escrita, sendo certo que “Pascoaes em 1912, depois de publicado o seu poema Marânus, 

entra na fase mais representativa da sua obra e surge como a figura principal da 

Renascença Portuguesa” (Santos 1990: 98). Com efeito, “(…) precursor em Portugal de 

algumas mutações culturais do século XX, o movimento da Renascença Portuguesa surge 

em 1912, no Porto, sendo considerado por alguns estudiosos como o mais importante 

movimento cultural do tempo” (Natário 2007: 27). 

No contexto do movimento da Renascença Portuguesa, Pascoaes associa-se de 

forma incondicional a este confronto de ideias, numa perspetiva literária, filosófica e 

cultural. 

De facto, este movimento tornou-se célebre e digno das maiores referências nas 

obras da especialidade e de interesse cultural e histórico pelo peso que teve à época, quer 

pela grandeza das ideias, quer pela atividade e os pressupostos que defendeu, quer pela 

tenacidade e capacidade de desejar mudar mentalidades, de agitar consciências quer pela 

generosidade emblemática de que se revestiu, no intuito de servir a cultura e a língua 

portuguesas. Ainda que nos bastidores, ou num segundo plano também subsistissem 

ideais políticos subjacentes ao pensamento cultural e social pois não esqueçamos que  

a ideia que levou à criação da Renascença Portuguesa ficou a dever-se a Jaime 
Cortesão, que numa carta a Raul Proença, falava do projeto de fundar “uma 
Associação dos artistas e dos intelectuais portugueses com o fim principal de exercer 
a sua ação isenta de facciosismos políticos dentro da atual sociedade” (Natário 2007: 
27).  

Subjacente ao projeto esteve sempre a ideia de elevar a cultura e a educação a 

patamares mais altos e dignificantes até então nunca vistos. Assim, assistimos a uma 

Renascença Portuguesa forjada e  
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amadurecida nas convicções liberais de um burgo caracterizado desde sempre por uma 
irredutível rebeldia cívica, que no sobressalto nacional posterior ao Ultimatum se 
traduziu na Liga Patriótica do Norte e na revolta republicana do 31 de Janeiro; 
preparada por uma linhagem de mentores de estirpe de um Amorim Viana, de um 
Sampaio Bruno, de um Basílio Teles; germinando enfim no verbo incandescente de 
um poeta que lhe deu voz, como Teixeira de Pascoaes, e de um filósofo que lhe deu 
asas, como Leonardo Coimbra, A Águia ergueu o seu voo, do Saudosismo ao 
Criacionismo, deixando atrás de si um rasto indelével... (Seabra 1990: 8).   

Do Saudosismo ao Criacionismo, A Águia deixou na verdade um rasto indelével 

de pensamento e uma dimensão cultural profundos. Foi, de facto, um movimento muito 

importante, amplamente divulgado pela revista A Águia. 

Porém, quem acaba por protagonizar o movimento em questão, nomeadamente, 

a revista A Águia, será Teixeira de Pascoaes. Se Jaime Cortesão inicialmente diligencia 

a favor de Raul Proença, contando com o seu dinamismo e valor, o poeta do Marão 

inesperadamente acaba por sobressair e tomar em mãos, com a maior seriedade e 

empenhamento, as rédeas do movimento da Renascença Portuguesa. Desta forma, 

Pascoaes acaba por desenvolver o projeto deste movimento, por traçar as suas linhas 

orientadoras. Foi definitivamente o seu principal criador, mentor e arauto. Deve, no 

entanto, referir-se, que tendo em conta o pensamento e preocupações sociais, bem como 

as publicações literárias de Pascoaes, os seus ideais adequavam-se aos pressupostos deste 

empreendimento.  

Assim, “a perspectiva saudosista e um lusitanismo alicerçado no génio da Raça 

defendida por Pascoaes nesta época, a que de um modo geral o grupo do Norte não se 

opôs, começa por ser a orientação do movimento” (Natário 2007: 30). Todavia, os 

homens de Lisboa numa perspetiva mais racionalista, não acarinharam a ideologia 

pascoaesiana e “assim sendo, embora a visão de Pascoaes estivesse praticamente assente, 

Lisboa não se tinha rendido à ideia, podendo falar-se de uma tensão doutrinal na origem 

do movimento” (Natário 2007: 30). Deste modo, embora o princípio de uma renascença 

portuguesa, prevista pelo movimento, posicionasse todos os protagonistas de acordo, 

nomeadamente Teixeira de Pascoaes e Raul Proença, por sua vez os meios e os fins para 

alcançar os objetivos não colhiam o consenso dos dois grupos, entre o grupo do norte e 

o do sul. Como tal as tensões e discordâncias começaram a desenhar-se por esta altura,

atingindo o seu ponto mais elevado na conhecida polémica entre Pascoaes e António

Sérgio, de que nos ocuparemos mais adiante.

Portanto, a Renascença Portuguesa joga-se entre dois Manifestos apresentados 

pela ala pascoaesiana e pela ala proenciana, sendo importante clarificar que o grupo mais 
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próximo de Pascoaes perfilhava mais a vertente educacional e o grupo mais ligado a Raul 

Proença defendia mais a vertente política, a qual era imprescindível para este. 

A principal dissidência nos discursos veiculados quer por Pascoaes, quer por 

Proença, residia no facto do primeiro limitar a Renascença ao verdadeiramente 

português, à genuinidade nacional, sem quaisquer importações, voltando as costas às 

influências exteriores, e do segundo, de forma oposta, acreditar na abertura ao exterior, 

ao que se passava fora de portas: “e é ver, então, como todos esses princípios que lá fora 

inspiram sucessivamente ideias de progresso, de criação e de conquista, e que tiveram 

por principal mérito ser fecundos, aqui se tornam prejudiciais e se constituem em estorvos 

e em preconceitos” (Proença 1914: 12). Portanto, para Raul Proença, “a solução para o 

cenário traçado era, no seu entender, levar a sociedade portuguesa ao encontro do mundo 

moderno, interessando-se “pelo que interessa aos homens de lá de fora, dar-lhe o espírito 

actual, a cultura actual…” (Proença 1914: 12). Por seu lado, para Teixeira de Pascoaes,  

o fim da Renascença Portuguesa é combater as influências contrárias ao nosso carácter 
étnico, inimigas da nossa autonomia espiritual e provocar, por todos os meios de que
se serve a inteligência humana, o aparecimento de novas forças morais, orientadoras
e educadoras do povo, que sejam essencialmente lusitanas, para que a alma desta bela
Raça ressurja com as qualidades que lhe pertencem (Pascoaes 1988b: 31).

Neste âmbito, para Pascoaes, o movimento da Renascença Portuguesa havia que 

“reintegrar a alma da nossa Raça na sua pureza essencial, revelar o que ela é na sua 

intimidade e natureza originária, para que tome conta de si própria, e se torne activa e 

criadora, e realize, enfim, o seu destino civilizador” (Pascoaes 1988b: 32). Assim, “a sua 

proposta era muito clara relativamente à educação: tinha que ser lusitana e não 

estrangeira, tal como a Arte e a Literatura teriam que ser genuinamente lusitanas, assim 

como a religião, que “no seu sentido mais elevado e filosófico” tinha que ser também 

lusitana” (Natário 2007: 31). De salientar que, apesar de vencedor nos pressupostos, o 

nome proposto por Teixeira de Pascoaes, Renascença Lusitana, caiu em detrimento de 

Renascença Portuguesa, aceite por todos. 

Claro está, que “o idealismo teístico do patriarca da Renascença vê neste 

fechamento ao exterior a única forma de ressurgimento nacional” (Natário 2007: 31). 

Mais, vejamos, 

quanto à Saudade, o sentimento-ideia que esteve na base de todo o pensamento 
pascoaesiano e era encarado como o próprio sangue espiritual da Raça e seu perfil 
eterno, constituía, afinal, a própria Renascença. A Saudade era assim uma espécie de 
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intuição primordial que fundamentaria o renascimento da pátria, em articulação com 
a linguagem da tradição lusíada (Natário 2007: 31). 

Paralelamente ao movimento da Renascença Portuguesa vai fundar-se um outro, 

pelos dissidentes que, demarcados do Saudosismo opõem-se, formalmente,  

ao projecto dos portuenses, radicado no Saudosismo de Pascoaes, opôs-se o grupo de 
Lisboa, onde pontificavam António Sérgio e Raul Proença, com um projecto de tom 
e base doutrinária racionalista. Vingou o primeiro, seguindo-se a polémica de Sérgio 
contra o Saudosismo e depois a dissidência, culminado com a fundação da revista 
Seara Nova, em 1921, na cidade de Lisboa (Alves 2004: 15).  

Da polémica que envolveu dois grandes vultos da cultura portuguesa iremos ter 

oportunidade de falar em pormenor mais adiante. 

Deste modo, o recente movimento e a revista A Águia, tendo em conta, “a sua 

orientação doutrinal, o seu pensamento filosófico, religioso e estético, foram marcados 

mais profundamente, pelo Saudosismo de Teixeira de Pascoaes – mundividência poético-

metafísica de raiz platónica, em que a saudade é interpretada como sinal e símbolo do 

dualismo teo-cosmo-antropológico, de tipo gnóstico maniqueísta” (Alves 2004: 16), 

sendo que, “com ele solidarizaram-se expressamente Leonardo Coimbra e Jaime 

Cortesão, mantendo embora o seu pensamento e itinerário próprios” (Alves 2004: 16). 

Contudo, 

apesar de acantonada na capital do Norte e marginalizada pelos centros do poder e do 
republicanismo dominante, o destino da “Renascença Portuguesa” estava 
indissoluvelmente ligado às vicissitudes da I República. Após as dissidências de 
Fernando Pessoa para a Orpheu, em 1915, e de António Sérgio e Raul Proença, para 
a Seara Nova, 1921, dá-se a retirada de Pascoaes para o seu Solar de Gatão, em 1919, 
tendo-lhe sucedido Leonardo Coimbra na direcção da revista A Águia, em 1922 
(Alves 2004: 17).  

O advento da Ditadura, em 1926, e do Estado Novo a seguir viriam a culminar 

com o desaparecimento da revista e na diáspora dos seus fundadores e colaboradores.  

Como o movimento da Renascença Portuguesa é ultrapassado pelo modernismo 

nascente, o ano de 1915 determina “críticas azedas e mesmo o esquecimento, 

interrompido aqui e ali, por uma ou outra palavra de adesão dos seus fiéis seguidores” 

(Sá 2004: 113).  

Em suma,  
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consegue ainda Pascoaes, num admirável sonho de cultura e de ressurgimento 
nacional, subverter o sentido do olhar retrospectivo da realidade histórica portuguesa: 
os Descobrimentos, entendidos até então como marca do apogeu da Nação, passam a 
ser lidos como o sinal material e visível daquela que será a verdadeira aventura da 
Pátria: a aventura poética e espiritual (Sá 1999: 9). 

É para esta grandeza que concorre o ideário de Renascença Portuguesa, 

perfilhado por Teixeira de Pascoaes. Este autor visiona, no enquadramento deste 

movimento, o meio para engrandecer de novo Portugal e os portugueses, sendo certo que 

a Renascença Portuguesa não ficou arrumada na história literária como um dos 
movimentos que fez a sua época. Inserida na evolução da nossa cultura, levantou as 
grandes questões do espírito humano na sua expressão nacional pelo que, dezenas de 
anos volvidos, a sua presença se continua inequivocamente a afirmar (Santos 1990: 
246). 

Como projeto reformador, a Renascença Portuguesa, nascente num contexto 

histórico, cultural e social bastante frágil, pretendeu de modo patriótico e numa ação 

renovadora contribuir para levantar o Portugal decadente e em crise, tendo reunido 

muitos e importantes vultos nacionais. Entre estes destaca-se Teixeira de Pascoaes, seu 

poeta maior, para quem “ser português é uma arte, e uma arte de grande alcance nacional, 

e, por isso, bem digna de cultura” (Pascoaes 1998: 9, ASP). Logo, será através da cultura 

e da genuinidade portuguesa que se levantarão Portugal e os portugueses. Só desta forma 

se consumará a verdadeira Renascença Portuguesa, colocando o país no pelotão da frente 

relativamente à cultura. O incremento da cultura, assim concebida, será condição 

essencial para o desenvolvimento político, económico, social e na visão pascoaesiana, 

também universal. Para tal, e de modo a cumprir um Portugal universal, para influirmos 

num destino desde sempre prometido, o de renascer pela cultura disseminada “na 

esperança de que, próxima ou remotamente, triunfe o princípio dialéctico, a aliança da 

vida e do saber que é, precisamente, a cultura” (Antunes 2008: 307), temos que espalhar 

a nossa cultura e a nossa língua, como o fizemos em Quinhentos. Espalhar a cultura pela 

mão da língua portuguesa, constitui o verdadeiro ideário da Renascença Portuguesa, 

corrente também marcada pelo espírito de aceitação da diversidade e da tolerância. 
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CAPÍTULO III. Um olhar sobre a vida, a obra e os aspetos 
relevantes do pensamento de Teixeira de Pascoaes 

O primeiro olhar é que vê. 
(Pascoaes 2001: 62, LM) 

1. Pascoaes, o Poeta Original

Um olhar sobre a obra de Pascoaes, em nossa opinião, nunca pode ser breve. Esse 

olhar tem de ser necessariamente profundo, devido ao facto da sua obra se revestir de 

insondáveis mistérios, ao seu teor místico, à essência metafísica da sua poética.  

A obra permite ao leitor o pleno encontro com o seu Criador Saudoso, como fica 

expresso na seguinte citação do autor: “palavras, pairando na solidão, revelam encontros 

de almas, que se ignoram e procuram, desde o Princípio, talvez…” (Pascoaes 1999: 113, 

VE). Portanto, ao visitarmos Pascoaes, é nosso desejo reconhecer a sua alma, procurar 

desvendar a espiritualidade que foi capaz de imprimir à sua obra e a originalidade do seu 

pensamento. Ficamos rendidos, como ele o ficou, para sempre à sua terra natal e ao rio 

da sua eleição. Mas, fiel ao princípio de uma espiritualidade livre e criadora, Pascoaes 

espiritualiza e estabelece laços afetivos profundos com a própria paisagem/natureza. 

Consideramos, tal como o poeta, que os momentos em que desvelamos as suas palavras, 

que vertem a originalidade do seu pensamento, de alcance divino ou cósmico, são 

“Religiosos momentos!” (Pascoaes 1999: 113, VE). 

Desde logo, a complexidade e extensão da obra de Teixeira de Pascoaes também 

se evidencia nos   

cerca de setenta títulos publicados em volume, sem contarmos com a reedição de obras 
às vezes totalmente modificadas, com os dispersos que nos deixou em jornais e 
revistas e que se cifram em mais de uma centena, com inéditos até hoje por publicar. 
Títulos que nos remetem ora para a poesia – ela mesma diversificada desde a quadra 
ao soneto, ao verso branco, aos longos poemas com mais de três mil versos –, ora para 
conferências de doutrinação crítica ou moral, ora para a prosa poética, para aforismos 
de carácter poético-filosófico, para recensões críticas, para o teatro, para a novela, 
para a biografia. Títulos que problematizam, em última instância, o conceito 
tradicional dos géneros, dado o carácter poético que Pascoaes incute à sua escrita (Sá 
1999: 10).  
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Esta versatilidade discursiva constitui um desafio para quem, como nós, 

prossegue na redescoberta da obra de Pascoaes, poeta para sempre inscrito nos 

pergaminhos nacionais da língua portuguesa, pela extrema originalidade da sua visão do 

mundo e da humanidade, tendo a saudade como fonte inspiradora e meta, à qual atribui 

um sentido transcendente que culmina no Paraíso.  

Toda a obra de Pascoaes reflete e consagra as inquietações constantes “do Poeta 

do Marão, envolto na bruma poderosa das suas sugestões e dos seus problemas de fundo” 

(Garcia 1976: XIII) e reflete a sua visão singular do mundo e da humanidade. A 

sobressair, como preocupações superiores, estão as que se prendem com o ser humano e 

com a natureza, pelos quais nutre grande simpatia, pela sua constância e genuinidade. No 

entanto, ainda que subleve a natureza em detrimento das pessoas, não lhe dá primazia em 

relação à humanidade universal. Desde a Antiguidade, cabe aos poetas um papel 

essencial à humanidade, que é o de facilitador do seu progresso moral. Como afirma 

Pascoaes, “os grandes Poetas, desde Homero, são os criadores dos novos valores 

espirituais que enriquecem a vida moral da Humanidade” (Pascoaes 1998: 50, AC). Pese 

embora a sua mutabilidade escrita e a quantidade de obras, partilhamos da opinião de que 

a mão redentora e divina da Saudade pascoaesiana unifica toda a sua vastíssima obra e 

consideramos que, como nenhuma outra, dá-lhe expansão e sentido no imaginário 

cultural português. A este respeito, vejamos o que refere Sá:  

mais impressionante, porém, é a univocidade que preside a esta dimensão de obras, a 
todas as facetas que o autor se revestiu. Biógrafo, ficcionista, dramaturgo, crítico 
literário, conferencista, prosador, Pascoaes será sempre estruturalmente poeta e, mais 
do que isso, poeta de uma única visão singular do mundo e das coisas, a que chamou 
«Saudade», essa sua «musa de sempre», que se constitui como um traço unificador de 
toda a obra (Sá 1999: 10). 

Coutinho reitera, a ideia, considerando que “Teixeira de Pascoaes deixou escrita, 

e na maior parte publicada, uma obra de rara densidade e complexidade, vertida em 

pluralidade de géneros e modos literários, profundamente original, por mais que haja 

sempre lugar para se falar de influências recebidas” (Coutinho 2000: 3-4). A 

originalidade do poeta verifica-se também na forma estrutural e no conteúdo intelectual 

da sua escrita, sendo o conteúdo a determinar a forma.  

Interpretar Pascoaes não é tarefa fácil, tendo em conta a sua genialidade e 

originalidade poética. Deste modo, alerta Sá, ser a obra de Pascoaes “Imensa. Variada. 

Difícil de classificar (…)” (Sá 1999: 9).  
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A dificuldade em interpretar Pascoaes foi bem expressa por José Marinho, em 

1951, numa carta a José Régio, onde afirmava: “Não me digas que não te entendes com 

Pascoaes. Também eu, em certa medida, tenho grandes dificuldades e me perco por 

vezes, no riquíssimo mas sempre incerto mundo que é o seu” (Marinho 2005: 21), para 

acrescentar ainda, “espero no entanto, fazer alguma coisa de importante com o meu livro 

sobre ele, embora lhe tenha restringido o âmbito para não levar anos” (Marinho 2005: 

21). Isto confirma, de forma evidente e demasiado clara, o quanto é delicado abordar a 

obra e o pensamento de Teixeira de Pascoaes por ser de acesso quase interdito, quer pela 

singularidade do verbo, quer pela morosidade que implica. Sendo a sua obra muito vasta 

e original, estamos certos de que “para ser compreendida, reclama estudo aturado” 

(Coutinho 2000: 4).  

Na verdade, quaisquer abordagens à obra de Teixeira de Pascoaes requerem, 

exigem mesmo, um sentido apurado e atalhado, como nos refere Marinho, de modo a ser 

possível estruturar a sua poética ou pensamento, não desvirtuando o espírito do autor, 

imputado à sua obra e que se deseja cristalizar. Tal é uma tarefa difícil, dado o caráter 

pessoal e muito próprio da sua escrita e da sua relação com o meio envolvente, povoado 

de imagens e simbologia.  

Não obstante a complexidade e extensão da sua obra, reservam-se-lhe “leitores 

fascinados com a abissal altura das suas ideias, a engenhosidade do seu discurso, marcado 

por modelos barrocos e a originalidade dos seus esquemas imagéticos” (Franco 2000: 

15). A nossa leitura do autor confirmou a sua erudição discursiva, estética e simbólica, 

mas também filosófica e religiosa.   

Pascoaes é efetivamente, a nosso ver, um dos poetas mais originais da cultura 

portuguesa. Também Marinho se impressionou manifestamente com o Poeta das Origens 

e da Saudade, encontrando, também ele, dificuldade em falar de Pascoaes, de tal forma 

o considerou prodigioso. Para ele, Pascoaes é a “mais subtil sabedoria de que os poetas

visionários e os pensadores seus afins são na Europa os últimos representantes mais

visíveis” (Marinho 2005: 23). Marinho afirma ainda que “Pascoaes é o poeta original”

(Marinho 2005: 23) e que  “no nosso Poeta mais original há resposta para tudo, responde

sempre. Nenhuma verdade, nele se interdita, nada se oculta” (Marinho 2005: 23).

Afigura-se-nos confirmar que Pascoaes é um poeta original, um verdadeiro dotado para

a poesia, não importando as formalidades poéticas, ao ponto dele próprio afirmar: “o que

seduz o poeta não é a forma, é a essência, o natural e não o artificial, que o natural é
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essencial” (Pascoaes 1995: 180, SA). De facto, o que o vai realmente distinguir “é o dom 

da poesia, independentemente do dom de versejar” (Coutinho 2004a: 30).  

Pascoaes é um poeta autêntico, de uma simplicidade manifesta, mas não 

simplista, e de uma originalidade incomparável que nunca se fascinou perante si próprio, 

mesmo quando os acontecimentos o permitiam. Resguardou-se sempre do 

deslumbramento efémero, porque, tal como notou José Marinho, 

a verdade patente é que todo o homem simples e ingénuo, como todo o artista 
sincero, não só apreende aquilo de que falamos, como até vive, por vezes, e é 
o caso de tantos seres não citadinos, como de tantos poetas visionários, numa
comunidade anímica com o estranho mundo a que nos reportamos (Marinho
2005: 25).

Por conseguinte, Pascoaes após o refúgio encontrado no local onde foi gerado, 

nascido e criado, nesse oásis de paz, onde deu azo à sua criação literária, mas também 

em todos os sítios por onde andou, votou-se a uma vida simples e arreigada ao 

naturalismo do seu modo de ser, livre, ímpar e muito solitário, sendo que,  

são muitos os críticos que apontam a Pascoaes um certo comprazimento num 
ruralismo, num provincianismo ou mesmo num regionalismo que, talvez, se 
deva interpretar como uma atitude de humildade por parte de um poeta que 
conheceu a fama aquém e além-fronteiras, sem que, no entanto, esta viesse a 
desvirtuar o núcleo essencial da sua obra, ao qual sempre permaneceu fiel 
(Borges 2006: 304).  

Se, porventura, o propósito fosse menorizar ou radicalizar o poeta pelo seu 

ruralismo e pelo seu pensamento panteísta, este em nada se revelou contra ou se importou 

com isso. Antes permaneceu fiel a si próprio, de resto, o que lhe vai valer a sua 

integridade e originalidade, sendo que estas eram condições inabaláveis e intrínsecas ao 

ser pascoaesiano, ao ponto de, numa carta a Suzanne Jeusse, tradutora incansável das 

suas obras e colaboradora na sua divulgação internacional, durante 21 anos, escrever: 

“vivi sempre fora dos cânones, em plena liberdade e selvageria” (Pascoaes apud Garcia 

1976: 61). Portanto, viveu de acordo com um conjunto de critérios que, embora pessoais, 

foram fielmente seguidos durante a sua vida inteira, o que é uma prova de coerência.  

Se original foi o ato de escrita, original foi também a vida do escritor sem 

veleidades mesquinhas ou interesseiras, abominando o simiesco, a imitação, a 

insinceridade. Esta perspetiva foi muito abordada pelo autor duriense para quem “o 

homem sobre o mundo, representa a sua pessoa, isto é garatuja o que estava escrito. É o 
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génio simiesco triunfando a autocaricatura, de imaginária, a tornar-se orgânica” 

(Pascoaes 1999: 70, VE), ou seja, “a herdada faculdade de fingir criou a pessoa, a figura 

atrás da qual nos escondemos –, a figura que anda, pelo mundo, em nosso nome” 

(Pascoaes 1999: 70, VE). E, afirma perentoriamente que “o homem só é verdadeiro, 

quando se julga incógnito. Se tem de representar a sua pessoa, a arte absorve-o, e desvia-

o do seu próprio ser” (Pascoaes 1999: 70, VE). Pascoaes duvida da veracidade do 

homem, do modo como este se caricatura no desempenho multifacetado da sua vida, 

sendo-lhe extremamente difícil ser ele próprio, ao ponto de apenas largar a máscara, 

quando se confronta com a solidão, no recato. Só neste momento é o sujeito, o ser real. 

Contudo, será também este mesmo Pascoaes a elevar a condição humana à condição 

etérea de Humanidade liberta de pecado.   

Quem olha Pascoaes uma vez olha-o para sempre, a começar por nós. E, por 

maioria de razão, segundo o autor, “o primeiro olhar é que vê” (Pascoaes 2001: 62, LM). 

Ora, o primeiro olhar é sempre o mais verdadeiro, por estar despojado de quaisquer 

caricaturas ou pejado de influências. Na exação, uma das maiores características de que 

se reveste a sua obra é a de transmitir ora a singeleza do seu ser, ora a complexidade do 

seu pensamento e da sua criação, ainda que esta se subordine ao mais puro e genuíno que 

são o Homem-Humanidade e a Natureza-Mãe, ao equilíbrio entre estas duas entidades. 

Apesar de relevar a Natureza que de si é perfeita e imaculada, necessitando o Homem de 

aperfeiçoamento, o poeta acredita na elevação da alma humana que, redimida de pecado, 

seria eterna e superior. 

E nesta conjugação de forças, o autor vai ao encontro do ideal – a Terra, o Cosmos 

e o Homem, vislumbra a espiritualização do Ser, numa caminhada saudosa para um Deus 

Universal. Assim, “o homem é, por conseguinte, um ser intermédio entre a terra e o céu, 

um anjo decaído, em demanda desesperada da sua origem ideal, talvez quimérica, 

condenado, assim, à solidão e à dor” (Borges 2006: 325). Nas palavras de Pascoaes: “Ai 

do Homem! Esse anjo que tombou de alturas infinitas! É um Anjo, pelo que sonha; e um 

Demónio, pelo que pratica assujeitado às grosseiras contingências do corpo” (Pascoaes 

1987: 180, OPL). Mas, “Esse anjo e demónio quer ser só anjo; essa alma e corpo quer 

ser só alma! Impossível! As raízes que o prendem à terra e à fatalidade são indestrutíveis: 

a distância que o separa de Deus é um espaço gélido e sem ar. Ai do Homem!” (Pascoaes 

1987: 180-181, OPL). Portanto, numa visão pascoaesiana, o caminho que conduz à 

perfeição é um caminho árduo e difícil e o seu alcance dependerá, sobretudo, da Saudade; 

só graças a ela é que se atingirá a perfeição suprema. Este olhar para o alto, é um olhar 
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todo ele envolto pela saudade prometedora e ascética de ir mais além, é a permissão para 

o desvelamento, a ponte para a aparição, a passagem para o etéreo e o caminho para a

consumação da perfeição, no fundo, a busca incessante de si mesmo, numa tensão

espiritual entre o Homem e o Mundo, com especial incidência na paisagem da sua

infância.

A perfeição que o autor buscou incessantemente e que é visível nas linhas que 

foram compondo uma obra, um pensamento, uma vida, foi talhada numa existência 

saudosa que, pela intuição e clarividência, o ultrapassa e transcende. É, em suma o seu 

olhar profético, promissor e redentor sobre todas as coisas e todos os seres.  

Realmente, Pascoaes valoriza o primeiro olhar, que é aquele que é puro, intuitivo, 

não nefasto, nem comprometido perante as coisas e o ser, aquele que é imaculado, 

virginal e, portanto, revelador. Este é o olhar saudoso que perdura no tempo, o olhar 

cândido idealmente valorado, pois que “diante de uns olhos imaculados, não há 

aparências, há só almas” (Pascoaes 2001: 62, LM). É um olhar passado, porém com uma 

trajetória firme e bem definida em direção ao futuro. Este é, afinal, o olhar da idade de 

ouro, da infância. 

Pascoaes privilegiou na sua obra a saudade, todavia, relevou a importância do 

olhar, esse olhar da idade de ouro, que pensamos o poeta tentou preservar ao longo da 

sua vida e que o fez ver e sentir tudo tão simultaneamente singelo e complexo.  

A obra de Pascoaes começa a ser mais conhecida após a morte, sendo que, “a 

morte do poeta foi o início do seu verdadeiro conhecimento, já que a crítica anterior, 

polémica e descontínua, por razões por vezes difíceis de explicar, não tinha permitido 

desenvolver, de forma sistemática, as grandes linhas da sua criatividade literária e do seu 

pensamento poético-filosófico” (Sá 2004: 113). 

A maior parte da sua obra poética foi escrita até 1912, ano em que publica 

Regresso ao Paraíso, Elegias e o Espírito Lusitano e o Saudosismo. Em nossa opinião, 

à data, Pascoaes já era um embaixador da Língua Portuguesa, merecidamente 

reconhecido no meio intelectual nacional, mas talvez muito mais no panorama 

internacional. Portanto, apesar das obras de Pascoaes nem sempre terem encontrado eco 

em Portugal, elas foram apreciadas fora do país, tendo o autor alcançado prestígio além-

fronteiras, sendo que  

a literatura da sua maturidade encontrou na Europa central uma crítica 
culturalmente bem preparada e um público receptivo, que foram capazes de 
perceber que os problemas da literatura narrativa de Pascoaes eram 
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congéneres das grandes questões que a literatura contemporânea depois de 
Nietzsche colocava (Franco 2004: 26).  

Todavia, pela adesão aos movimentos que perfilhava nomeadamente o da 

Renascença Portuguesa e os ideais que preconizava, valeram-lhe algumas críticas, 

alguns desentendimentos e até um certo esquecimento imerecido, para o qual a primeira 

edição do São Paulo contribuiu. Se, em Portugal, esta obra foi polémica, o mesmo não 

aconteceu no estrangeiro onde veio a ser sobejamente conhecida, amplamente difundida 

e traduzida e aceite como um referencial. Esta aceitação externa desmistificou “um dos 

maiores equívocos sobre a obra de Pascoaes, equívoco agravado ainda com a publicação 

do São Paulo, já em 1934: se a redação desta biografia lhe abriu as portas da Europa, em 

Portugal provocou alarme geral perante um livro considerado heterodoxo, desorientador, 

perigoso” (Sá 2004: 113). Assinala-se, assim o seu pendor para a heterodoxia que, ainda 

que pouco evidenciada, foi mal aceite. 

Este equívoco, referenciado por Sá, foi esclarecido por Jorge de Sena, em 1982, 

no prefácio de A Poesia de Teixeira de Pascoaes. Seria, pois, a polémica instalada sobre 

o modernismo e o saudosismo de escola que não permitiram declaradamente, à época,

“reconhecer em Pascoaes um dos cumes da poesia portuguesa” (Sá 2004: 114). Porém,

tudo o que gera confronto é vivo, é pertinente, é ousado e, acima de tudo, é original.

Certo é que Pascoaes merecia, nesta altura muito mais reconhecimento do que

efetivamente teve, embora se lhe reconheçam tributos, homenagens e até tenha sido

indigitado para o prestigiado Prémio Nobel da literatura. Na verdade, o Poeta Original

não foi bem tratado, ou pelo menos não tão bem quanto o merecia em vida, no seu próprio

país. Portanto, como o movimento da Renascença Portuguesa é ultrapassado pelo

Modernismo nascente, o ano de 1915 determinou “críticas azedas e mesmo o

esquecimento, interrompido, aqui e ali, por uma ou outra palavra de adesão dos seus fiéis

seguidores” (Sá 2004: 113).

É nossa intenção ao longo deste trabalho sublinhar o interesse e a atualidade da 

obra de Pascoaes, daquele que, no dizer contemporâneo de Eduardo Lourenço é um dos 

maiores poetas da literatura portuguesa.  

Se o saudosismo de escola impediu uma maior abertura à obra do autor, 

libertando-o deste conceito, fica-nos a apreciação “a confirmar as potencialidades de uma 

obra imensa, que se estende de finais do século XIX a meados do século XX, mas 

sobretudo, fértil, porque assente numa construção consciente (e não tanto emotiva) da 
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escrita, abrindo infinitas possibilidades de leitura e de análise” (Morão; Sá 2004: 7). Entre 

as múltiplas possibilidades de análise da obra de Pascoaes enquadramos a nossa 

investigação, que desejamos seja fecunda, particularmente a nível da compreensão do 

Poeta Original, nas suas duas vertentes elementares, a de poeta e simultaneamente a de 

pensador.  

Nos nossos dias, parecem estar demonstradas a originalidade e a modernidade de 

Pascoaes. Após José Marinho, Jacinto do Prado Coelho, Jorge de Sena e Jorge Coutinho 

o terem afirmado, encontramos mais recentemente a corroborá-lo, Sá e Eduardo

Lourenço, entre outros. Este último, em ensaios publicados desde as décadas de oitenta

e noventa do século passado, salienta a modernidade do universo imaginário de Teixeira

de Pascoaes.

Com clareza, podemos afirmar que tendo Pascoaes recebido muitas e 

diferenciadas influências, como não poderia deixar de ser, porém, foi capaz de as 

catapultar para um pensamento e uma visão muito próprios e originais. Anotemos, a 

propósito, a reflexão de Sá que situa o autor dentro de uma “originalidade, que o torna 

um caso único das nossas letras, em que as influências várias que sofreu se diluem numa 

voz própria e inconfundível” (Sá 2004: 114).  

Por sua vez, “a incontornável modernidade de Pascoaes encontra-se onde menos 

a poderíamos esperar, longe do chamado primeiro modernismo a que o poeta ficou 

alheio” (Sá 2004: 114). Desta forma, podemos relevar que “em poesia alguma se encontra 

encarnada e operante a intuição moderna por excelência que faz do homem (ser 

imaginante e imaginário) a substância mesma da Realidade” (Lourenço 2001: 101). 

Pascoaes foi um homem de uma profundeza ética e estética, perfeitamente 

demonstráveis, quer pela sua obra, quer pelo seu pensamento, quer pela verticalidade e 

frontalidade com que viveu e enfrentou as desavindas literárias e os atavismos de 

pensamento.  

Através da obra de Pascoaes, do Poeta Original, que foi original na sua obra 

literária, mas também no modo de vida que escolheu para si e no seu pensamento, 

podemos compreender a cultura portuguesa, incluindo o próprio pensamento português. 

Em Pascoaes “a Paisagem da infância permanece, em toda a sua pureza, 

fascinante e primitiva” (Garcia 1976: 3), sucedendo que “Pascoaes é o eterno apaixonado 

das coisas, mais do que das pessoas” (Garcia 1976: 3). Há, portanto, uma funda similitude 

entre a infância e a Paisagem. Assim, o olhar cândido da infância foi cristalizado na 

mundividência do autor e a espiritualidade pascoaesiana encontra eco na paisagem da 



59 

sua infância. Desta forma, a infância viria indiscutivelmente a demarcar a atitude escrita 

do poeta. Por sua vez, o poeta encontra na Paisagem a paz e a inspiração necessárias à 

consumação plena da sua obra, um ecossistema perfeito para génese e criação da mesma. 

Foi esta Paisagem, cristalizada para sempre na vida e obra de Teixeira de 

Pascoaes, que o acolheu e o levará a proferir que, “eu por exemplo, existo desde sempre, 

e para sempre existirei; mas apenas vivo, desde o dia 2 de Novembro de 1877” (Pascoaes 

2001: 63, LM). Com estas palavras, o poeta parece ter a premonição do seu 

reconhecimento, já vislumbrava que o seu pensamento e a sua literatura seriam 

intemporais, elevando-se à eternidade dos tempos e da memória. É factual a importância 

e o registo que tem sido feito de forma relevante ao autor de há uns tempos para cá, 

significativo do seu interesse e da sua atualidade.  

O poeta “que nasceu, viveu e morreu quase no mesmo sítio” (Franco 2000: 15), 

nessa Paisagem que não só sentiu, mas espiritualizou de forma primorosa na sua obra, e 

na qual assentou toda uma vida, o seu torrão natal, suspende-a no tempo e no espaço e 

vislumbra o mundo a partir dela. Da serra e do rio da sua aldeia visiona o mundo, muito 

para além do que seria comum e imaginável.   

Se é essencial sabermos olhar Pascoaes, tal implica que compreendamos o seu 

olhar sobre as coisas do mundo e, “se é inegável a importância do olhar na obra de 

Pascoaes, parece também inegável que ele se metamorfoseia numa outra forma de 

percepção que temos vindo a identificar com o coração” (Borges 2006: 127).  

Assim, a dimensão espiritual saudosa que Pascoaes tinha do mundo e de todas as 

coisas era-lhes imprimida. Olhava-as e descrevia-as sempre com o encantamento que as 

mesmas lhe impunham, ao ponto de constantemente se espantar com elas. “e toda a sua 

vida se vai passar na decifração lenta das razões que levam o homem ao olvido do 

homem, ou seja, quererá dar-se conta das múltiplas metamorfoses que definem o 

existente, que definem a maneira como o homem in-siste” (Margarido 1961: 36-37).  

O poeta consciencializa-se assim, das metamorfoses por que o indivíduo passa ao 

longo da vida e da sua própria vida, sendo muitas as alterações, as mudanças do corpo 

humano e do espírito. Como afirma Margarido, “note-se que o poeta tem ampla 

consciência da sua metamorfose, mais do que isso, sabe que o homem é um conjunto de 

várias metamorfoses, que transformam não só o existente, mas também todo o conjunto 

de intencionalidades” (Margarido 1961: 38).  
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Pascoaes é por excelência o poeta da intuição, da natureza e da saudade e revela, 

uma originalidade que lhe valeu a perpetuidade. Interessa-nos descobrir, com o presente 

estudo, o que na verdade se esconde por detrás do olhar de Pascoaes, o Poeta original.  

2. O Poeta da Serra do Marão e do Rio Tâmega

Pascoaes nasceu “com os pés no rio Tâmega e os olhos na serra do Marão” 

(Simões 1976: 125). Por serem permanentes no seu pensamento e recorrentemente 

materializados na sua obra, podemos dizer que Pascoaes é o poeta da Serra do Marão e 

do rio Tâmega. Cristalizou-os na sua escrita, de uma forma não redutora, antes prospetiva 

da sua mundividência universal.  

No recolhimento do seu berço, ou seja, na Casa de Pascoaes, “nesta velha casa, 

no meio desta paisagem materna” (Pascoaes 1999: 99, VE) o poeta assegura: “Desejaria 

viver eternamente debruçado, na tua janela aberta, sobre o Tâmega e o Marão!” (Pascoaes 

1999: 99, VE). 

O gérmen poético de Pascoaes sempre esteve associado ao Marão, ao seu chão 

natal, esse fragmento de terra, do qual não foi capaz de se libertar, mesmo tendo passado 

por outros lugares e pelo qual exclama: “Ó meu húmus genésico e fecundo! / Minha terra 

de Origem e Princípio! (Pascoaes 1996: 24, AS). É, nesta terra, no seio da Serra do Marão 

que o poeta inicia o seu texto primitivo, para o tornar verbo caudaloso e sobretudo 

pensamento, numa demanda incessante e inquieta entre ele e as outras criaturas – a serra, 

o rio, as flores, as aves, as árvores – e que se traduz na relação sentimental, quase humana,

que estabelece com elas. Na verdade, “não por acaso, também testemunhou Pascoaes ter

descoberto a sua vocação poética na contemplação de uma árvore” (Casulo 2004: 11). É

de destacar a similitude, a aproximação, a ligação simbólica entre o autor e a árvore, que

está muito presente ao longo da sua poética e da sua vida. Porém, a árvore e as outras

criaturas são para o autor mais perfeitas do que o homem, daí que deseje viver a vida

delas, ou seja, alcançar a sua perfeição. É esta a busca permanente do Homem. Mas,

embora imperfeito, o Homem é universalmente consciente por ser o resultado da

evolução das coisas e pode ser “mais perfeito pelo conhecimento da universalidade”

(Marinho 2005: 47), pelo conhecimento das coisas, das outras criaturas. Não deseja pois

separar-se dessas coisas e criaturas, sob pena de sofrimento, pois nelas jaz a vida a que

aspira. Deste modo, a afeição que liga Pascoaes à natureza, aparece retratada em quase

toda a sua obra. Tendo encontrado raízes profundas e vetustas na paisagem, esta é o
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sustentáculo da sua obra singular. É esta a ecologia do seu pensamento, encontrar na 

natureza os fatores de estabilidade moral, social, política e ambiental. Desta forma, ao 

longo da sua obra recorre a vocábulos intrinsecamente relacionados com a natureza, que 

são verdadeiros signos e simbologia, e que é necessário ter em conta para a compreensão 

das relações que estabeleceu com o meio ambiente, a nível da criação literária. É desta 

contextualização paisagística que Pascoaes se serve para enformar a sua obra e a sua 

vivência, pois “a obra espelha a vida e a vida a obra” (Borges 2006: 31). Aliás, “esta 

radicação na terra – que o é, a um tempo, do Poeta-pensador e do próprio pensar e 

pensamento – exprime-a Pascoaes, mais que uma vez, através da metáfora da árvore” 

(Coutinho 2004b: 202).  

Não esqueçamos que o autor também é reconhecido pelo “Solitário do Marão” e 

o “Eremita maronês”, entre outros epítetos, sendo que, deste modo, “o autor do Sempre

mostrava-se mais alheado do público, mais fechado no egocentrismo do solitário, o que

o defendia de artifícios retóricos” (Coelho 1999: 16). Teixeira de Pascoaes “aceitou,

porém, o destino de solitário porque reconheceu ser este o preço da sua grandeza de

poeta, por natureza asceta e místico, devassador de mundos ocultos, companheiro de

sombras” (Coelho 1999: 182). Para nós, será o Senhor de Pascoaes, não só por lhe ter

determinado o nome literário, mas também por ter sido este o espaço escolhido para criar

aquela que julgamos ser uma obra de originalidade indiscutível. No Solar de Pascoaes,

viveu e morreu o autor que imortalizou o Tâmega e o Marão, mas também a Saudade.

O Senhor de Pascoaes visiona o Marão como altar matrimonial, espaço de amor 

e fertilidade, serra fecunda de esperança e de vida. O Marão, a Serra são símbolos 

absolutamente naturais a ter em conta e a respeitar, valores máximos a preservar, qual 

ecocrítica que se prende com o amor e o respeito à Natureza e com a qual o próprio poeta 

se funde. Esta simbiose com a natureza é bem expressa pelo poeta, quando afirma:     

Sou fraga da montanha, névoa astral, 
Quimérica figura matinal, 
Imagem de alma em terra modelada. 

 (Pascoaes 1997: 104, S) 

Ele é essa mesma natureza que o modelou e o transformou num incansável 

prosador e poeta da mesma. Na natureza visiona a continuidade e o futuro da 

humanidade, em esperança e saudade, na figura do filho concebido por Marânus e 

Eleanor, a Deusa da Saudade. Em nosso entendimento, nesse poema oracular, 
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integralmente virado para a natureza e contextualizado na serra maronesa, Pascoaes 

evidencia ecocrítica, que estudos futuros poderão desvendar. Como afirma Franco, o 

poema Marânus tem um “propalado significado profético-messiânico” (Franco 2000: 47) 

e constitui um verdadeiro hino à natureza, repleto de “tematizações naturalísticas” 

(Franco 2000: 48).  

A reforçar esta ideia encontramos Casulo, que considera que o ambiente natural 

sempre assumiu relevância na vida e na obra de Pascoaes. A osmose com o meio 

ambiente e a paisagem que o viram nascer e a maneira como lhe moldaram o seu 

pensamento foram de tal forma significativas que Pascoaes escolheu este chão para se 

fixar “e num dos seus mais inspirados poemas – Marânus – fundir-se-á com a serra 

elevando-se à animização, precisamente na figura mítica que dá nome ao poema” (Casulo 

2004: 11).    

Focalizando também estes aspetos, Jorge Coutinho arrola Pascoaes a um 

camponês que pensa e a uma árvore humana, querendo com isto dizer simplesmente que 

o campo (significando aqui o meio campesino) é parte determinante do pré-
texto e do contexto de um e de outro. Entre ela [a terra, o campo] e o pensar,
todavia, há que situar o próprio Poeta pensador, para o qual a terra onde viveu
e pensou poeticamente foi como que o húmus vital onde mergulhavam as
raízes do seu ser e da qual recebeu, em boa parte e em consequência, o seu
modo de ser (Coutinho 2004b: 201).

Portanto, o meio rural era o ambiente onde Pascoaes se sentia bem e onde viveu 

quase sempre, descontando os períodos de vida estudantil em Coimbra e posteriormente 

os de atividade forense, no Porto, e ainda as temporadas em Lisboa, quando o inverno 

apertava no Marão e a saúde lhe ia faltando. E no seu regresso para se fixar, após o 

período mais longo fora da sua terra natal, o poeta brada: “Eis-me, outra vez, na terra 

onde nasci; / Sagrada e tosca terra primitiva, / Boa terra fecunda, que eu bem sinto / 

Formar meu corpo, minha carne viva!” (Pascoaes 1996: 24, AS). É a esta terra que o 

poeta também agradecerá o recolhimento e a inspiração, dizendo:  

Quanto te devo a ti, e às tuas árvores! 
E ao sol que te fecunda e aos cordeirinhos 
Que pastam, pela encosta dos outeiros, 
E trepam pelas bordas dos caminhos… 
E andam, em altos sítios escabrosos, 
Por íngremes penedos e ravinas, 
Olhando com seus olhos religiosos, 
Coisas que apenas vemos em espírito… 

      (Pascoaes 1996: 34, AS) 
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De facto, é desta paisagem – solo materno de que o autor se alimenta para escrever 

–, é nela que encontra não só a matéria de que se faz a escrita, como a seiva que a sustenta 

e imortaliza, o que é reconhecido pelo autor, na transcrição seguinte:  

Tu foste a minha ama; e quanta vez, 
Nos teus peitos de terra, ao vento agreste, 
Mamei com fome o leite que me fez 
Poeta e irmão das águas e das pedras. 

   (Pascoaes 1996: 34, AS) 

Esta paisagem maternal assume relevância no pensamento de Pascoaes, pois a sua 

interpretação universalista do mundo centra-se na procura progressiva da perfeição, 

numa dualidade entre a terra e o céu, entre a natureza e o cosmos, entre a sombra e a luz, 

entre a queda e a ascensão. Esta visão universalista do universo provocou em Manuel 

Laranjeira a seguinte observação, numa carta escrita a Pascoaes, em setembro de 1904: 

“creio que você, meu amigo, está olhando demasiado para cima, com fé demasiada no 

alto” (Laranjeira 1943: 45). Pascoaes, simbolicamente, visiona os montes da sua terra 

como “Degraus que vão findar no grande templo – a serra”, (Pascoaes 1997: 172,  S) ou 

seja, por eles se permeiam as coisas da natura e as coisas do espírito, visto que “já pela 

montanha ascende todo o humano e todo o criado e incriado ao ser da luz eterna  (...)” 

(Marinho 1963: 13), dando-nos conta da sua faceta mais espiritual. A sacra montanha é 

assim templo universal da humanidade e da natura.  

Ora, se, por um lado, a sua inspiração é devida à terra onde nasceu, por outro, a 

génese e caminhada do poeta encontra semelhanças com as características dessa mesma 

terra. À semelhança da agrura da paisagem que o inspira assim é sinuosa a caminhada 

dos grandes poetas, não sendo fácil atingir o alto da poesia, o Parnaso. Todavia, Pascoaes 

alcançou-o, inspirando-se e seguindo pelos cumes e veredas agrestes do Marão e pela 

mansidão das águas do seu rio, ao qual exclamou: “Ó Tâmega de sonhos e de segredos!” 

(Pascoaes 1996: 43, AS). É, precisamente, neste contexto paisagístico, neste agreste 

ecossistema em que se embrenhou, que vai desabrochar o poeta Teixeira de Pascoaes e a 

sua espiritualidade, numa espécie de mística panteísta. É, na verdade, esta terra a 

concebê-lo, tal qual o filho que Marânus e Eleanor geraram pela Saudade. 

Incontornavelmente, Pascoaes descende desta paisagem, visto ter nascido em 

Amarante, na freguesia de S. Gonçalo, numa casa na, à data, Rua de S. Pedro, sob o nome 

completo de Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, sendo filho do Conselheiro João 

Pereira Teixeira de Vasconcelos e de D. Carlota Guedes Monteiro. Embora, não haja 
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incertezas acerca do local do seu nascimento, existem reservas quanto ao dia, como sendo 

o dia 2 de Novembro de 1877. Remanescem dúvidas, pois, “indicando o dia 8 de

Novembro de 1877 está o assento de baptismo lavrado pelo punho do Padre Vicente José

da Cruz, à altura Prior de S. Gonçalo, e assim também o refere António Lambert Pereira

da Silva no seu estudo sobre a Casa de Pascoaes” (Casulo 2004: 9). Conquanto, o poeta

nomeia o dia 2 de Novembro, dia de finados, do ano 1877, como data efetiva do seu

nascimento, dia que lhe marcará o destino de forma indelével, levando o poeta a proferir:

“a tarde em que nasci nimbou duma auréola triste a minha infância, e entranhou-se em

mim para sempre” (Pascoaes 2001: 54, LM).

Já Maria José Teixeira de Vasconcelos, diria, no seu livro Na Sombra de 

Pascoaes, citando Terra Proibida, “nasci ao pôr-do-sol dum dia de Novembro” 

(Pascoaes apud Vasconcelos 1993: 37), não especificando aqui o dia. Determina-o porém 

Simões, também como sendo o dia 2 de Novembro, o que vem sendo corroborado por 

muitos outros autores. Esta data aparece quase sempre como sendo a aceite, a começar, 

como vimos, pelo próprio Teixeira de Pascoaes, e é a mais amplamente difundida,  

Contudo, tendo nascido na vila de Amarante, Pascoaes passa a sua meninice nas 

suas redondezas, ou seja, no Solar de Pascoaes, onde permanecerá a grande parte da sua 

vida e a principal como escritor, onde virá inclusivamente a falecer e a ser sepultado, no 

cemitério de S. João de Gatão.  

É, nesta vetusta casa senhorial, neste ambiente favorável, em pleno regaço 

familiar, verdadeiro lar, que Pascoaes viveu a sua infância e onde se aconchegou para 

criar a sua ampla obra. Por aqui, desde a infância, inicia o seu contacto com a natureza e 

por ela se deixa deslumbrar, para sempre, num perfeito entrosamento. Como refere 

Casulo: 

na infância, o poeta sentiu-se um com a natureza e com aqueles que o 
rodeavam. Aos sete anos, e de acordo com o que ele mesmo nos afiança, 
Pascoaes encontrava a sua identidade na circunstância envolvente, não se 
distinguia dela (Casulo 2004: 11). 

Portanto, este deslumbre pela natureza envolvente é de tal ordem forte que se vai 

manifestar no seu modo de vida, vai talhar a sua personalidade, o modo literário e vai 

influenciar a própria conceção do saudosismo e mesmo o denominado panteísmo 

naturalista, representado de forma significativa na sua obra.  
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Logo, é neste espaço, não só físico, mas também místico, que envolve o rio e a 

serra, que Pascoaes se remete ao silêncio e se confina largamente à meditação, tão 

essenciais à sua produção escrita. A Paisagem da infância, na qual, “por um lado ergue-

se pujante a Serra do Marão, e mesmo a seus pés, junto à casa do poeta amarantino 

serpenteia, envolvido em bucólica verdura, o rio Tâmega” (Guimarães 1996: 140) é, no 

seu dizer, a paisagem da sua intimidade.  

Assim, desta forma “pudemos verificar que estas duas realizações da Natureza, o 

rio e a montanha, de características opostas, são elementos simbólicos em constante 

presença, na literatura de Teixeira de Pascoaes” (Guimarães 1996: 140). O rio e a 

montanha converteram-se em obra poética, foram por si consagrados, ao ponto de, 

quando se fala no Tâmega e essencialmente no Marão, logo nos remetermos para 

Pascoaes.  

Para além do rio Tâmega e da serra do Marão, a referência a S. João de Gatão e, 

especificamente, ao Solar de Pascoaes é visível e frequente na obra literária de Teixeira 

de Pascoaes. A infância do poeta será assim profusamente marcada por estes espaços que 

o próprio mitificou: “Vós sois o meu Passado sempiterno, / Sítios da minha infância,

onde eu brincava!” (Pascoaes 1997: 236, TP), para em jeito de suspiro afirmar “Ah, tudo

quanto sou de vós dimana!” (Pascoaes 1997: 237, TP). Certo é que tudo o que o cercava

era fonte de inspiração. Até as suas coisas velhinhas são repositórios de memórias

inexcedíveis, de cuja história o autor participa, fazendo parte delas. Por outro lado, estas

coisas da infância retidas na sua lembrança participarem intensa e ativamente na sua

formação, no seu ser, no seu modo de olhar e entender a vida, em suma, na sua construção

literária, quer esta se considere memorialista ou não.

De facto, desde cedo se torna demasiado percetível que o poeta “vivia como se 

mais ninguém existisse no mundo e, ao mesmo tempo, como tudo o atraía de modo tão 

original, a religião, a natureza, a cor e o brilho, a Serra e o Tâmega dormente, como fio 

de prata ao luar” (Garcia 1976: 9).  

Pascoaes confessa em Duplo Passeio que “a minha infância decorreu, entre seres 

mitológicos, o rio, a sombra das árvores, a tristeza da tarde, que se me afigurava uma 

deusa enamorada de mim, a noite e mendigos tocados do resplendor de Cristo” (Pascoaes 

1994: 130, DP). Novamente e de forma recorrente, a utilização do vocábulo árvore, com 

o qual se identifica e que, de certo modo, o personifica. Ao tornar-se simbolicamente ele

próprio, natureza, um ser ecológico, Pascoaes manifesta um profundo respeito por todas

as coisas da natura.
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A sua vida económica desafogada permitiu-lhe poder dedicar-se exclusivamente 

à atividade literária, sem ter que se preocupar com as fontes de rendimento que lhe 

consentissem sobreviver, visto ter herdado bens para puder subsistir sem qualquer 

emprego. O seu encontro com as letras estava, desta forma, duplamente protegido, quer 

pela ambiência natural que o rodeava, quer pelas condições financeiras de que dispunha. 

Poderia ter levado uma vida fácil, não tivesse sido um poeta, à dimensão que o 

concebeu. Na sua condição de poeta, Pascoaes vive intensamente a experiência venatória 

“pela serra da natureza selvagem, a sensação mais transbordante do Poeta que bebe e 

ouve, nos ruídos quiméricos do mundo, a voz da sua alma saudosa ou vice-versa, a sua 

alma se vai configurando à paisagem primitiva do Marão da sua poesia” (Garcia 1976: 

13) e vai também “assim pagando a Deus essa sua inata e graciosamente recebida

vocação” (Casulo 2004: 27). É a partir deste lugar, São João de Gatão que de facto, ele

“esgotou a sua vida a aumentar, consolidar e doar aos portugueses e ao mundo uma

grandiosa obra, pagando, assim, pois, a sua dívida sagrada” (Casulo 2004:  27).

Portanto, “a Serra e a Casa, os animais correndo em liberdade atrás do seu desejo 

num panorama sem princípio nem fim; e a imaginação concentrada na voz da Lucrécia, 

no coração da mãe e no silêncio extático das fontes familiares” (Garcia 1976: 14) 

constituirão a base e a estabilidade afetiva do poeta. Demasiado preso aos seus e 

nomeadamente a seu pai e sua mãe, estes constituirão os grandes pilares humanos em 

quem Pascoaes sustentou os seus sentimentos. De resto, sua mãe, por ter vivido muito 

mais tempo que seu pai, foi de todos o maior amor feminino e o mais perfeito que pôde 

conhecer, aquele que nunca o dececionou em tempo algum. Talvez daqui decorra a 

importância dada ao elemento feminino, que é transversal na sua obra, sendo a saudade, 

ela própria feminina. Até porque,  

só um princípio feminino, portador de um ventre virginal, isto é imaculado, 
não tocado pelo sol, que seja ao mesmo tempo a origem ou a matriz e o fim 
ou o regresso a essa mesma origem, se pode erigir enquanto princípio saudoso, 
messiânico e salvífico da condição humana (Borges 2006: 183).  

No fundo, e de modo privilegiado, “ao longo de toda a sua vida, Pascoaes buscou 

este princípio. A sua obra espelha esta demanda, sempre dialéctica que se assemelha, 

com as suas quedas, avanços e recuos, à ascensão de Marânus aos picos da Montanha do 

Marão” (Borges 2006: 183-184). 

Este poeta que cedo despontou e que, de imediato, soube o que desejava ser, 

passou todavia uma fase de ambivalência: “prolongava-se a luta do meu ser verdadeiro 
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(aquele que aparecia nos montes solitários, a conversar com as árvores e os penedos), 

contra o meu ser fictício, de capa e batina, criado pelo meio social” (Garcia 1976: 17). 

Mas, por fim, venceu o poeta: “tendo renunciado ao casamento e às lides judiciais, para 

que não fora talhado, Pascoaes entregou-se por inteiro à sua obra, identificou-se com ela, 

a sua biografia passou a ser praticamente a incessante criação literária, quer dizer, 

contemplar, congeminar, cantar” (Coelho 1999: 184).  

Assim, tudo o que fosse “vão e supérfluo ou inadequado ao seu espírito” (Garcia 

1976: 21) não o interessava. Pascoaes apenas gostava do Marão, da sua Paisagem, que 

incluía o rio Tâmega, que, como diz, é “um dos meus íntimos de infância” (Pascoaes 

1994: 130, DP). Nunca se adaptou convenientemente a qualquer outro lugar, como o 

próprio reconhece: “em Coimbra, como em Londres, a vida é tédio, aborrecimento, uma 

inadaptação dolorosa do nosso ser à sua própria condição” (Pascoaes 2001: 120, LM). 

De facto, “Pascoaes nunca transplantou uma árvore”, pois “devem ficar onde nasceram” 

(Vasconcelos 1996: 50). O mesmo aconteceu com ele, que somente foi feliz, olhando o 

rio e a serra da sua inspiração, até porque como ele próprio evoca “os poetas pertencem 

à Natureza, como as árvores e os bichos” (Pascoaes 2001: 131, LM).  

Pascoaes refugiava-se na sua casa senhorial, sempre que podia. Mesmo durante o 

seu percurso escolar ou de advogado, era para lá que corria ao encontro de tudo aquilo 

que amava. O campo, a paisagem, atraíam-no constantemente e de forma tão forte que 

“adveio daí essa sua estrutural personalidade de eterno camponês, conforme, de resto, 

ele próprio repetidamente gostava de sublinhar nos escritos e referências de carácter 

autobiográfico” (Coutinho 2004b: 202).  

Pascoaes, saído das entranhas da terra, agarrou-se a ela, como fazendo parte da 

mesma, como transparece nas seguintes palavras: 

Por isso, minha aldeia, eu vivo entregue a ti; 
No teu seio adormeço como outrora, 
No pequenino berço em que nasci. 

(Pascoaes 1997: 237, TP) 

Estes versos são bastante clarificadores dos sentimentos do poeta pela sua terra e 

pela sua infância. Nela, busca a idade de ouro, o tempo em que tudo era radioso e puro 

num olhar cândido e saudoso. Somente aqui encontrou a estabilidade, somente aqui 

sossegou e progrediu literariamente. 
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Há que salientar que todo este ambiente natural, toda esta ruralidade contribuíram 

para a criação do poeta “mas não foi só em plena comunhão com a natureza que a infância 

do poeta decorreu” (Casulo 2004: 11). Também as pessoas o marcaram e contribuíram 

para a formação da sua identidade, enquanto poeta. Como refere Casulo, “em diversos 

passos da sua obra, Pascoaes, relembrando a sua infância, evocará essa galeria de 

personagens que, para além dos seus familiares, preencheram os seus tempos de criança 

[…]” (Casulo 2004: 11). Uma delas era Lucrécia, uma criada da casa de Pascoaes que 

contava histórias assombrosas que viriam a ser decisivas no modo como determinaram o 

seu gosto pelo mistério, pelo subtil, pelo espiritual, enfim, pelo insondável. Como afirma 

Casulo: “a Lucrécia, uma criada da casa, contava-lhe histórias que lhe povoavam o 

imaginário de visões fantásticas e de seres de outro mundo, coisas de que Pascoaes ficou 

a gostar para toda a sua vida” (Casulo 2004: 10). 

Por motivos distintos, a figura de António, um outro criado da casa de Pascoaes, 

também o marcará para sempre. O poeta, como sabemos, vive a sua infância, a sua idade 

de ouro, sem quaisquer desgostos. O primeiro desgosto será protagonizado por este seu 

criado António, num episódio que o próprio autor relata no Livro de Memórias e que tem 

a ver com a partida deste seu serviçal. Quando partiu, António nem sequer se despediu, 

nem olhou para trás, e esta ingratidão marcou-o profundamente e fê-lo tomar consciência 

do seu corpo. Esta é a metamorfose primária, à qual seguirão outras metamorfoses na 

vida do autor. De facto, Pascoaes 

vive também sugestionado pela necessidade de contrapor o instante ao não-
instante, o que está a viver ao que já viveu, pois só assim se pode dar ampla 
conta do percurso percorrido e das mudanças sofridas. Contemplando-se em 
vários degraus do próprio tempo – finito – o poeta tenta sempre recuperar a 
pureza de antes da cena de ingratidão do António e da entrada na escola 
(Margarido 1961: 42).  

Desta forma, se Pascoaes na relação com Lucrécia divisou o mistério e igualmente 

o medo, na despedida de António concebeu o desgosto, como igualmente o experimentou

quando entrou para a escola, tendo simultaneamente ganho consciência do seu corpo.

Mas estes dois episódios, que marcaram para sempre o autor, nem por isso foram

impeditivos de que a infância fosse concebida como a idade de ouro. O autor também

não se “afasta da figura ideal, projecção sua na infância, que continua a viver em

Pascoaes” (Margarido 1961: 42).
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É, portanto, este lugar da infância, entre a serra e o rio, que Pascoaes escolhe para 

se recolher, depois de alguma ausência, e para escrever, cumprindo assim um desígnio 

que vinha desde a infância, desde essa idade de ouro. Deste modo, após a decisão de 

renunciar ao exercício de advocacia, ao qual esteve ligado durante dez anos, “o poeta 

está preparado para regressar ao seu mundo natural, à verdade da terra, à verdade da água, 

à verdade absolutizante da montanha. É lá que o homem vive e é lá que o poeta o irá 

descobrir” (Margarido 1961: 48). Assim, o poeta agigantou-se relativamente ao 

advogado, pois, como refere Pascoaes, “alguém, maior do que eu, em mim, ressuscitava” 

(Pascoaes 1997: 230, TP). Foi o sobressalto do Poeta a debelar o promissor defensor de 

causas jurídicas, foi o emergir de alguém mais forte, mais veemente, mais sólido e mais 

intenso, capaz até de superar o próprio homem, o próprio Pascoaes. Sem dúvida que desta 

decisão beneficiou a literatura e a cultura portuguesas. 

Desta forma, seduzido pela vida simples e natural, 

Pascoaes volta ao domínio em que foi uma vez possível a idade de ouro, e vai 
tentar reconstituí-la, vai tentar revivê-la dentro de movimentos cíclicos que 
ora o conduzem à infância, ora o arrastam para a idealidade de um futuro em 
que Caim possa confraternizar com Abel: à inimizade mortal contrapõe o 
convívio fraterno, por vezes de cunho bem franciscano (Margarido 1961: 48). 

Portanto, Pascoaes vive em plena montanha, radica-se nessa paisagem que 

mitificou para sempre, sendo que a partir dela vai arquitetar duas formas de natureza que 

se entrecruzam e se fundem: o mundo real e o mundo espiritual. 

Na verdade, Pascoaes socorre-se permanentemente de vocábulos relacionados 

com a natureza, com a paisagem, estabelecendo os mais perfeitos laços entre o humano, 

o animal e o inanimado, numa circunspeção espiritual visionária e original, buscando

muito para além do aparente, do óbvio, do evidente, recorrendo a uma linguagem

puramente simbólica. De facto, “o verdadeiro amor de Pascoaes dirigia-se à natureza, ao

silêncio, ao mistério, às alegrias do inefável, aos mortos, aos fantasmas. O mundo

fantástico era o seu mundo” (Coelho 1999: 17). Para atingir este mundo, Pascoaes como

que permanece num “estado habitual de solidão” (Coelho 1999: 17). Não é por acaso que

o poeta é conhecido pelo solitário do Marão. Na verdade, só este estado garantia o ato de

escrita e lhe conferia o visionamento do mundo interior e imagético que foi capaz de

criar. O mundo real ficava-lhe aquém, “mas Pascoaes não fora feito para este mundo. Já

o demonstrava na idade em que tudo nos prende à vida terrena” (Coelho 1999: 17).

Por ventura, 
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o poeta descobre, nos mínimos incidentes de um passado, o rasto de uma
sacralização que antes de mais, o transforma num predestinado: predestinado
em relação ao lugar onde irá cumprir a sua vida, predestinado também em
relação ao tipo de vida que irá viver, isto é, ao feixe de intencionalidades que
darão relevo à sua vida literária (Margarido 1961: 27).

Pascoaes viveu e manteve-se permanentemente no limbo entre o mundo real e o 

mundo irreal ou imagético, perscrutando todos os seres e todas as coisas que amou, 

nomeadamente o Marão e o Tâmega, suas grandes fontes de inspiração,  

Onde eu, árvore humana, criei raízes, 
E ramagens que abraçam as estrelas... 

(Pascoaes 1996: 24, AS) 

Mais uma vez, encontramos o termo árvore, a denotar a preponderância deste 

elemento natural na redação pascoaesiana. Indubitavelmente, Pascoaes confunde-se com 

a árvore, está simbolicamente associado a ela, pela vida que a mesma encerra, pela 

sombra que projeta e pela altura que a eleva ao céu. Todos estes princípios o fazem 

aproximar-se do mistério e da divindade, do místico e da espiritualidade tão sedutores 

para o poeta, qual franciscano, qual profeta.  

2.1. A Serra do Marão e o Rio Tâmega na mundividência e na obra de Teixeira de 
Pascoaes 

A obra de Pascoaes sugere uma orquestra, cujo pensamento todo se encaixa e é 

alinhado pela batuta do supremo maestro. Nela, perpassa uma harmonia espantosa, um 

fio condutor que a liga e religa, que a colige e a faz interagir de forma concertada. O 

elemento unificador, que dá sentido e intensidade a toda a sua vasta obra, é a Saudade. 

Para Pascoaes, nesse “Tâmega da dor e da esperança” (Pascoaes 1987: 149, OB), 

“nesse pequeno rio de província que é o Tâmega, acontece o dilúvio universal” (Pascoaes 

apud Mendonça 2000: 12). Da sua janela vislumbra o mundo e prescreve a Saudade. 

Daqui Pascoaes entrevê a sua obra. Daqui vê, segreda e sonha o Marão e o Tâmega, que 

influenciam a sua escrita e que são povoados de espiritualidade. Quanto mais escreve, 

mais assumida parece ser a influência destes dois elementos naturais, reais, que são por 

si transfigurados em entidades simbolicamente espirituais.  

Assim e para enfatizar, por um lado, a maturidade espiritual do autor e, por outro, 

a influência da paisagem sobre o poeta, vejamos a seguinte citação de Sá:  
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entrega-se, pois, até à data da sua morte, em 1952, à escrita, recolhido no seu 
solar, cuidando da terra e da Palavra, e fazendo desta sua verdadeira biografia 
– uma biografia espiritual, que muito deve à convivência com a paisagem, esse
Marão e esse Tâmega que lhe moldaram a Alma, o tornaram um dos mais
notáveis poetas portugueses e lhe deram um lugar à parte na nossa história da
literatura  (Sá 1999: 3-4).

A paisagem da sua convivência, o Marão e o Tâmega, moldaram a sua alma, 

forneceram os verdadeiros elementos da sua emoção, sendo que é a partir desta 

mundividência, que “se elaboram os outros espaços, reiterações da serra sagrada. O 

Marão é ponto de convergência entre o céu e a terra, presença e proximidade de Deus, 

escada que conduz à ascensão espiritual, espaço de criação e de compreensão do território 

envolvente, seja Portugal ou o próprio mundo” (Sá 2004: 121). Na verdade, “a montanha 

simboliza a vontade de uma elevação aos céus e uma proximidade com o divino onde se 

cruzam tradições olímpicas e mistéricas pagãs, hebraicas e cristãs” (Borges 2006: 173). 

Divisamos assim a espiritualidade do pensamento de Teixeira de Pascoaes, que 

paradoxalmente se situa entre o paganismo e o cristianismo, isto é, entre Pã e Jesus. 

A vivência na sua Casa de Pascoaes, casa que é contextualizada pelo rio e pela 

serra, elementos naturais recorrentes na sua obra, marcam a vida e a obra do autor. O 

nome Pascoaes, nome literário que Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos adotou está 

enraizado no seu coração e eternizou-o na escrita, num ideário de nele conter e através 

dele visionar o homem universal, sendo que 

no re-nascer pascoaesiano (o twice borne a que alude Fraser nos seus estudos 
sobre mito-religiosidade) que vai da substituição do nome baptismal, Joaquim 
Pereira Teixeira de Vasconcelos, pelo de Pascoaes, a significar 
simbolicamente a sua passagem do plano humano para o transcendente (o que 
lhe garante a condição hierofânica de profeta, acentuada no alter-ego que é 
Marânus) na duplicada data de nascimento ou ainda na transposição da sua 
condição social, enquanto advogado rico e aristocrata, para uma outra ideal, 
traduzida na figura humilde do pobre tolo, perfaz-se o sentido oculto de um 
espírito que abraçou a Pátria como ser vivo, matriz de uma projeção axial do 
povo português (Samuel 2004: 43). 

Podemos afirmar que o poeta estava predestinado, desde muito cedo, a ser o 

Senhor de Pascoaes, visto que logo, “aos dois anos foi viver para a Casa de Pascoaes, o 

solar da família em São João de Gatão, lugar ao qual ficará indissociavelmente ligada a 

sua obra, a sua personalidade, a sua vida e ainda hoje a sua memória, cuidadosamente 

preservada pelos seus familiares e amigos” (Borges 2006: 60). Portanto, “não terá sido, 

pois, por acaso que o poeta tomou para seu nome literário Teixeira de Pascoaes, unindo 
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assim num mesmo destino vida, obra e sítio como lugares de pertença a um microcosmos 

natural: a montanha mágica do Marão” (Borges 2006: 60). 

Por maioria de razão, “o nome Pascoaes constitui-se deste modo como uma 

morada espiritual do poeta e da poesia e, também, como um enigma que, paulatina e 

naturalmente, foi construindo ao longo dos 75 anos da sua vida, coadjuvado pelos seus 

familiares” (Borges 2006: 60). 

Assim, neste solar, “sua casa velhinha, onde foi criado e onde nasceu quase toda 

a sua obra” (Vasconcelos 1996: 44), se edificou não só um Homem, mas também um 

Autor, ambos grandes e geniais. O próprio Pascoaes referia que “– Os poetas – dizia – 

precisavam todos de uma casa assim. É verdade!, veja lá a sorte que eu tive em ter uma 

casa destas!” (Andrade 1990: 14). Pascoaes especifica, assim, o quanto é importante e 

essencial para si, enquanto homem e escritor, o facto de habitar neste local e nele ter 

nascido. 

Pascoaes serviu-se da escrita, necessitava da poesia e da prosa como de um 

alimento, tal era o seu espírito criador exteriorizando tudo o que de mais espantoso 

alguma vez se ousou escrever, de forma tão espiritualizada. O poeta “somente recebeu 

ordens do seu poder criador” (Vasconcelos 1996: 53), poder que, como sabemos, 

começou de uma forma periclitante e desanimadora, pois o poeta inicia as publicações 

com o livro Embriões, que ele próprio destrói. Assim, foram queimados todos os 

volumes, numa fogueira acesa em Pascoaes, no jardim, sob a presença e colaboração de 

sua afilhada Maria José, após uma análise desfavorável feita ao emergente autor por 

Guerra Junqueiro, amigo da família. Não obstante, o poeta resiste e seguirá o rumo 

literário que lhe estava traçado no corpo e na alma. Em boa hora enveredou pelo mundo 

das letras, do qual não foi possível desligar-se, porque lhe era demasiado caro, não 

cessando perante o primeiro obstáculo que foram os Embriões. Pascoaes viera a este 

mundo para cumprir uma missão, a missão de erigir uma obra ímpar e magistral. Este 

portento manifestou-se logo no poeta contemplativo e visionário, como revela o seu 

transcendentalismo.   

Se relativamente ao dia do seu nascimento restam algumas dúvidas, já no que 

respeita ao dia da sua morte, existem certezas: “em 1952 Pascoaes adoeceu gravemente 

dos pulmões e veio a morrer no dia 14 de Dezembro, silenciosamente” (Teixeira 2008: 

11). Pascoaes “entrou na morte com a mesma naturalidade com que entrava em casa. A 

partir daquela noite era o calor doutro sol que aquecia as mãos e a melancolia” (Andrade 

1990: 9). Morreu silenciosamente, da forma como sempre viveu, o que levou sua irmã 
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Maria da Glória a proferir “não era triste, era um silencioso” (Vasconcelos 1996: 18), 

silencioso nas palavras orais, mas eterno no verbo escrito, traduzido na profundidade da 

sua obra. Tanto o seu pensamento como a sua obra, espelharam bem o sentimento 

inspirado pelo local que elegeu para edificar-se enquanto homem e enquanto escritor. Se 

vivia longos silêncios, como a sua própria irmã afirmou, estes eram transformados em 

jorros de criação original, num quadro de espectros e de sombras verdadeiramente 

imagéticas de espiritualidade. 

Nesta análise, partilhamos ainda as palavras de Eugénio de Andrade que, tendo 

privado com o autor, diz que  

o Pascoaes que eu conheci, já velho, é certo, era magnífico e luminoso:
espontâneo e simples como as crianças, mas também terrível e acusador como
um profeta do Velho Testamento. A sua presença era inquieta e feliz, não
deixando nada em sossego, em nome da verdade. A mentira era para ele o
maior dos pecados (Andrade 1990: 11).

Com efeito, esta foi a imagem de Pascoaes para aqueles que com ele conviveram 

amiúde, designadamente Eugénio de Andrade, que dele fala perto do termo da vida. 

Faleceu no Solar de Pascoaes, nesse seu paraíso terrestre, envolvido pela serra e 

pelo rio, que tanto amou e cantou. Morreu nesta casa solarenga, que animou de seres 

familiares, que recorda e transfere para a sua escrita, revelando como estes lhe aqueceram 

o lugar que escolhera para passar a sua vida, a sua existência. Aqueles com quem

conviveu subsistiram no tempo, no espaço e na sua memória, como preciosidades.

Vejamos o que o poeta afirma sobre as coisas simples do mundo que viveu: “remexo

nestas preciosidades que não prestam e as lágrimas deslizam-me na face” (Pascoaes

2001: 130, LM). Mas o poeta engrandece-as, pela sua elevada sensibilidade. Teixeira de

Pascoaes é, como ele próprio diz, “o poeta que fala das coisas amorosamente” (Pascoaes

1993: 7, OHU).

Em relação à sensibilidade e forma como Pascoaes se colocava face ao meio que 

o rodeava, Eugénio de Andrade, com a frontalidade que lhe reconhecemos, afirmou o

seguinte:

eu olhava-o deslumbrado. No primeiro momento Pascoaes pareceu-me velho, 
muito mais velho do que eu imaginara. Nunca o vira antes e apenas o conhecia 
de antigos retratos. Mas essa impressão desfez-se logo: ele era vida 
prodigiosa, ímpeto, espaço aberto. Sobretudo diante do Marão (Andrade 1990: 
14).  
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Fica demonstrada nesta citação como Pascoaes se fascinava com o Marão e como 

queria que os outros o sentissem também na sua plenitude e magnificência. A todos 

revelava a sua paixão por aquela paisagem maronesa asceticamente esculpida. Será a sua 

saída de Amarante para Coimbra em 1895, altura em que dá à estampa o seu livro de 

estreia, Embriões, e que devido às críticas tentou fazer desaparecer, queimando todos os 

exemplares, que o faz separar-se deste cenário tão querido e pelo qual nutriu até ao fim 

dos seus dias um incomensurável amor, que lhe determinará a sua existência literária. 

Como nos referencia o Filósofo-Poeta, “a saída de Amarante para Coimbra abre, na 

biografia do poeta, um ataque de saudade pela sua terra natal” (Coimbra 1968: 14). É 

esta saudade que “é o ponto singular de emoção por onde vão insinuar-se as virtualidades 

mnésicas da sua alma, até aí mal contidas no equilíbrio estático da paisagem” (Coimbra 

1968: 14). 

No fundo, esta separação faz com que Pascoaes experimente o que perdurará 

aceso por toda a sua vida – a saudade, que lhe povoou a alma e que passou para a sua 

obra. Como afirma Mesquita:  

foi necessária a partida para Coimbra, onde iria cursar Direito, para Pascoaes 
ensaiar este sentimento muito próprio: a saudade, ou seja, a magoada perda da 
infância, a Idade de Ouro e a da terra natal, lugar paradisíaco dessa mesma 
idade. A saudade magoada da infância é uma constante da obra pascoaesiana. 
Assim, nasce a saudade de um não-ser, ou seja de outro que foi e que, um dia, 
se despediu para sempre (Mesquita 2001: 32). 

A saudade, nascida da separação do poeta da sua paisagem, é vastamente retratada 

na sua poética, e, como já afirmamos, é o elemento de unificação da sua obra. Desta 

forma, poderemos afirmar que a obra poética de Pascoaes é influenciada por uma 

conjugação de preponderâncias, conducentes a uma vida literária, a um viver e sentir 

muito peculiares. Trata-se de ver reforçada a saudade pela sua ida para Coimbra, onde 

cursou Direito. A troca do espaço, do lugar, a ambiência citadina em detrimento da 

vivência da aldeia, do campo e do convívio com a paisagem, marca uma das grandes 

mudanças ou viragens na vida de Teixeira de Pascoaes. A outra grande mudança e não 

menos importante prende-se com a idade, a infância trocada pela juventude: 

assim, a vida de Pascoaes é marcada por duas mudanças: uma, da aldeia para 
a cidade; outra da infância para a juventude. Esta deslocação de lugar, portanto 
de espaço articula-se com o tempo. Amarante, lugar da Idade de Ouro, tempo: 
infância; Coimbra, espaço de desenraizamento angustiado, tempo: juventude 
(Mesquita 2001: 32).  
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Em Coimbra, o jovem Pascoaes vai confrontar-se com uma outra paisagem, muito 

diferente daquela a que se habituara. Por conseguinte, “é aqui que a paisagem revela a 

Pascoaes uma dimensão mais alegre, pois o homem do Marão não conhece os longos 

intervalos de repouso em que se deixa de lutar contra a natureza” (Margarido 1961: 47). 

É também aqui que “pela vez primeira o poeta sente que, para além da luta com a 

natureza, outra faceta se apresenta” e isso altera “a própria noção do existente” 

(Margarido 1961: 47).  

Assim, como afirma Margarido, o poeta verifica que esta paisagem, mais 

suavizada, nada tem que ver com a do Marão, porque “na verdade o homem do Marão 

luta contra a natureza para sobreviver; mal começa a Primavera já está a lutar pelo pão 

para o Inverno, semeando e, quando as colheitas mal acabaram, ei-lo já a arrecadar nos 

montados a lenha necessária para resistir ao Inverno que desponta insidioso” (Margarido 

1961: 47). O poeta também confessa amiúde a dureza do seu ambiente natural, 

proferindo: “estou, sozinho, no mais alto cume abobraico, descarnado pelas chuvas de 

milhares e milhares de invernos” (Pascoaes 1978: 52, UF). Desta forma, há um confronto 

entre a aridez, onde, “o Inverno é, praticamente, a dimensão única da paisagem e do 

homem” (Margarido 1961: 47), com a suavidade, visto que “Coimbra inaugura uma 

dimensão doce que há-de emprestar os seus contornos mais subtis e específicos ao 

Regresso ao Paraíso e a Marânus” (Margarido 1961: 47). Esta paisagem que para o poeta 

era uma suave Itália pequenina, uma deusa, cujo deus claro será o Marão, é também 

brandura a contrastar com a agrura. Em suma, os opostos, aqui retratados, serão bastante 

refundidos ao longo do seu percurso literário, para além de que esteja o autor onde estiver 

– no Marão ou em Coimbra –, a paisagem reveste-se sempre de uma importância tal na

sua obra, ao ponto de Pascoaes afirmar, no Livro de Memórias, “a minha vida em

Coimbra, foi uma convivência permanente com os poetas e a paisagem” (Pascoaes 2001:

118, LM). Deste modo, a paisagem para Pascoaes era de facto muito relevante e sempre

em conexão com o seu discurso, assuma ele a forma que assumir.

Terminado o curso de Direito e após estas e outras experiências de vida, o autor 

regressa a Amarante, à sua encantatória paisagem natal, para viver o inadiável combate 

entre o mundo poético e o mundo judicial. Sobre esta batalha íntima, o poeta escreveu: 

“vivi dez anos, num escritório, a lidar com almas deste mundo, o mais deste mundo que 

é possível – eu que nascera para outras convivências” (Pascoaes 2001: 136, LM). Com 

efeito, o poeta fora talhado para a poesia e para a convivência com a serra e o rio, com o 

Tâmega e o Marão e, deste modo, “Teixeira de Pascoaes escolhe o lugar onde a sua vida 
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se vai cumprir” (Margarido 1961: 49), optando pela magia da palavra e pela convivência 

com a natureza. De facto,  

a sombra do Marão pesa definitivamente sobre a sua maneira de encarar o 
mundo e as suas vivências desdobram o seu leque em relação ao absoluto da 
montanha. Repetindo a afirmação de Heraclito o homem não tem razão. Só o 
meio ambiente a possui. Pascoaes vai radicar-se na sua paisagem, no conjunto 
total de uma natureza bem definida e que inclui, na sua movimentação, os 
seres e as cousas, o animado e o inanimado, o visível e o invisível. É que, na 
verdade, Pascoaes define-se dentro da montanha, mas é essa uma montanha 
povoada, em que a terra e as almas convivem intimamente: eu crescia da terra 
e das almas, nestes outeiros solitários (Margarido 1961: 49). 

Pascoaes revelou-nos poeticamente e de forma reiterada que “vivia nos montes e 

nos campos de Gatão e em outros campos e montes de quimera…” (Pascoaes 2001: 66, 

LM). De igual modo, confessa que “nestes montes é que eu vivia na verdade, 

acompanhado de certas criaturas que são hoje, na minha lembrança dolorosa, como almas 

nas chamas infernais” (Pascoaes 2001: 66, LM). Assim, “vivia no mundo dos meus 

sonhos, que era o mundo, afinal, revelando-se como pura sensação originária, como 

substância viva e primitiva, anterior às formas ilusórias que lhe impôs o nosso 

pensamento” (Pascoaes 2001: 66, LM).  

O poeta também afirmou que “crescia no ermo, e neste silêncio campestre em que 

se criam passarinhos, flores e outras recordações da Primavera” (Pascoaes 2001: 66, 

LM).  

Concluindo, vivia do modo que tanto almejava, ou seja, rodeado pelo ambiente 

natural, que amou a vida inteira e que lhe povoou o silêncio de memórias, mas também 

lhe permitiu a criação e recriação do seu pensamento, numa fusão entre o real e o irreal. 

Nesta perfeita harmonia entre a paisagem e o seu interior, Pascoaes cria e recria, 

enfim, 

constrói uma natureza povoada de fantasmas, ou seja, a uma paisagem real, 
palpável e imediata, contrapõe uma outra paisagem feita de coisas 
fantasmáticas, de recordações súbitas que, todavia, se desenrolam dentro de 
uma cronologia estritamente observada. Estas duas formas de natureza 
acabam por se fundir e dar-nos o mediato ligado ao imediato, o instante ao 
não-instante, o real ao não-real, já que em Pascoaes convive, ao lado do vivo, 
aquilo que já é morto, não concebido como o morto absoluto, mas antes como 
o elemento mais vivo de todos os que vê ou evoca e que se entrecruzam
(Margarido 1961: 50).

Sobrelevemos, o facto de Pascoaes ser um eterno amante da natureza e de tudo o 

que a compõe, nomeadamente da paisagem exterior que o cercava e que vislumbrava a 
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partir dessa casa denominada da poesia, por Eugénio de Andrade. De tal modo é fraterna 

e simbiótica a sua aproximação às coisas da natura, que afirma: “as coisas da Natureza 

tiveram para mim um grande encanto. Vivia-as como se vive a dor ou o amor” (Pascoaes 

2002: 23, SP). Portanto, viveu-as com intensidade e afeto, com amor, e com a antítese 

deste sentimento, como a dor e a saudade, num movimento contraditório, mas conectivo, 

ou seja, anima todas as coisas pelas quais sente amor e pelas quais também é capaz de 

sofrer dolorosamente como sendo seres viventes.  

Vemos assim como o Tâmega e o Marão, terra granítica, amaciada pelo 

serpenteado do rio Tâmega, foram fecundos, essenciais ao impulso e ao êxito da escrita 

de Teixeira de Pascoaes. Estes dois elementos naturais foram lugar de Origem e 

Princípio, fazem parte do seu ser: 

Sagrada e tosca terra primitiva, 
Boa terra fecunda, que eu bem sinto 
Formar meu corpo, minha carne viva! 

(Pascoaes 1996: 24, AS) 

De facto, Pascoaes e estes dois elementos da natureza, o Marão e o Tâmega, são 

indissociáveis. A Paisagem moldou-lhe a maneira de ser e o espírito. A envolvência e a 

identificação com o meio ambiente natural foram de tal forma intensas em Pascoaes, que 

as fixou na sua literatura. A paisagem também influenciou toda a conceção de 

saudosismo.  

Assim sendo, a convivência com a paisagem foi iniciada e partilhada no seio 

familiar, sendo habituais os passeios que dava com a família, como nos dá conta Casulo: 

os passeios diários que, à hora crepuscular, reuniam toda a família Teixeira de 
Vasconcelos, iniciavam-no no contacto mais profundo com a natureza, ali 
dominada a sul e nascente pela imponência agreste do Marão e a norte e a 
poente pela frescura minhota dos campos socalcados; o poeta jamais 
esquecerá este contraste paisagístico e nele se virá a inspirar para explicitar as 
suas concepções saudosistas (Casulo 2004: 10). 

Neste sentido, “não esconde o poeta a ligação íntima entre a sua paisagem natal e 

o seu modo de sentir e olhar o mundo” (Sá 2004: 130); sem esta intimidade, o poeta não

seria o que foi, nem teria escrito sob este pendor espiritual, declarando, “Bem-amada

paisagem! Pátrio ninho! (Pascoaes 1990: 31, M) ou “Sem esta terra funda e fundo rio,…

/ Eu não era o que sou” (Pascoaes 1996: 52, AS). Com efeito, a escrita pascoaesiana não

se cumpriria sem ter em conta a paisagem, como veículo para a espiritualidade nela
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contida. A paisagem que, numa visão saudosa, o poeta define como sendo ele próprio e 

a própria Pátria, tem sempre implícita, na sua origem, a infância do autor e a relação que 

com ela manteve, nessa altura. Pascoaes encontrou na sua paisagem uma panóplia de 

símbolos que lhe permitiram render-se, não só ao próprio ecossistema, à paisagem em si, 

mas à mais extraordinária paisagem interior murmurada em literatura, numa profunda 

combinação entre a sua compreensão do mundo, da ecologia e da humanidade. Nesta 

compreensão do mundo, da natureza e da humanidade a voz oracular da saudade e o 

panteísmo foram amplamente salientados, uma vez que “a sua atitude face à natureza 

cabe dentro da designação de “panteísmo saudosista” (Borges 2006: 190).  

O teor da obra de Teixeira de Pascoaes é influenciado pela visão, personificação 

e cosmogonização da paisagem. A paisagem forma não só o escritor, mas sobretudo 

encorpa irremediavelmente a personalidade do autor. É pois nesta paisagem quotidiana 

e na convivência familiar, amistosa e natural, que Pascoaes inspira e desenvolve o seu 

pensamento literário e escreve a sua obra, porquanto “a extensíssima obra que este 

gigantesco talento poético-filosófico criou durante mais de meio século, entre 1895 e 

1951, constitui um imenso espólio cuja qualidade e, sobretudo, cuja profundidade 

aguarda ainda o interesse perscrutador de muitos estudiosos” (Fonseca 2007: 91), entre 

os quais nos incluímos. 

2.2. Existência e convivência na Casa de Pascoaes 

Pascoaes estabeleceu uma convivência repleta com o meio que o rodeou. Todavia 

os seus conviventes mais constantes foram o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os 

homens da terra, simples ou não, os camponeses e os criados da Casa de Pascoaes. De 

todos recebia atenção e a todos eles também a dispensava. Isto fica evidente, porque são 

recorrentes as nomeações de todos eles na sua obra. 

A convivência na Casa de Pascoaes foi bem aceite, diríamos que imprescindível 

na vida monástica de Pascoaes, mas não de clausura. Todos os visitantes eram sempre 

bem recebidos, quer por Pascoaes, quer pelos seus familiares. Naquele ambiente 

campestre, abriam-se sempre as portas do solar e o acolhimento do autor, e 

ele próprio vestia como um camponês, não lhe faltando sequer a corrente de 
prata no colete, a prender o relógio. Tudo aquilo era fruto de uma estética de 
pobreza, uma costela franciscana que Pascoaes tinha, porque no resto do solar, 
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como verifiquei em tanta ocasião, sentia-se abastança e mesmo certo gosto 
(Andrade 1990: 15).  

Pela Casa de Pascoaes passou não só gente do povo, mas também os mais 

variados pensadores, dos menos eruditos aos intelectuais, médicos, literatos, estetas, 

religiosos, estudantes, viandantes, estrangeiros, políticos de várias fações, ora 

monárquicos, ora republicanos, enfim, uma paleta de pessoas ocupacional e 

culturalmente bem diferentes. 

Portanto, os conviventes foram imensos, desde os mais simples aos mais 

importantes, desde os analfabetos aos mais cultos, desde os menos letrados aos mais 

intelectuais, desde os mais jovens, por quem tinha especial predileção, aos mais velhos, 

visto que Pascoaes “tinha essa candura entusiástica de aceitar os mais novos com a 

mesma alegria com que confraternizava com os da sua idade. E faziam-lhe falta, uns e 

outros, como tantas vezes, sem falso pudor, lhes escrevia” (Ferreira 2003: 157). Entre as 

pessoas, com quem privou na Casa de Pascoaes, contava-se a jovem Sophia de Mello 

Breyner, como Ferreira descreve: “um dia, entrou-lhe a cavalo pelo terreiro grande uma 

mulher tocada pela graça: Sophia de Mello Breyner tinha então pouco mais de vinte anos, 

era bela como as estrelas, e queria ler-lhe uma tradução de Ovídio que andava a fazer, 

Pascoaes ficou deslumbrado” (Ferreira 2003: 156). Outros foram Ângelo César, Jaime 

Cortesão, Amadeu de Souza-Cardoso, Guilherme Filipe, Raul Brandão, “Raul Brandão, 

esse grande companheiro espiritual do Poeta e grande amigo, passava muitas temporadas 

em Pascoaes” (Vasconcelos 1996: 45), Leonardo Coimbra, Ilídio Sardoeira, José 

Marinho, Eugénio de Andrade, Almada Negreiros, “o Almada Negreiros chegou uma 

noite a Pascoaes para ver o Poeta” (Vasconcelos 1996: 51). Entre os de nacionalidade 

estrangeira contam-se Vigoleis Thelen, que traduziu a sua obra para alemão e holandês, 

Miguel de Unamuno, Slavy “tradutor do Regresso ao Paraíso para checo” (Vasconcelos 

1996: 51), e muitos outros amigos, que não enunciamos aqui. Durante a sua existência 

foram de facto muitos os amigos que se mantiveram próximos, como afirma Ferreira: “e 

como é bom vê-lo com os amigos, os de sempre e os que iam chegando, Anrique Paço 

d`Arcos, António Duarte, Carlos Queiroz, Sebastião da Gama, Eugénio de Andrade” 

(Ferreira 2003: 156).  

Com efeito, Teixeira de Pascoaes cultivava a amizade e o acolhimento, ainda que 

sem aparatos ou preparativos. Sublinhando o caráter amistoso, convivente e a 

hospitalidade natural de Pascoaes, Eugénio de Andrade observou: “Pascoaes viera 
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esperar-nos ao caminho. Com um abraço, porque ele abraçava toda a gente” (Andrade 

1990: 14). Por sua vez, Sophia de Mello Breyner referia-se a Pascoaes com elevada 

admiração, vendo nele uma combinação perfeita entre a paisagem, a casa e o país, trilogia 

que, de forma recorrente, atravessa toda a sua obra à luz da Saudade e do Panteísmo. 

Sophia acrescentaria ainda, achar Pascoaes belo e nobre, para além de simples, atencioso 

e com belas maneiras antigas, bem como intensamente português (Andresen apud 

Ferreira 2003: 156-157).  

Contudo, o pai era o seu maior convivente, aquele que em noites de frio, junto da 

grande lareira, parte privilegiada da casa, fomentava grandes conversas com as visitas 

mais próximas, como “Crespiniano da Fonseca, Pedro Macedo, Couceiro da Costa e o 

capitão João Gaivão, grandes conversadores” (Vasconcelos 1996: 48). Seu pai também 

recebia “visitas do sul” (Vasconcelos 1996: 48). Portanto, um facto por demais evidente 

é que a Casa de Pascoaes era uma casa anfitriã. Sabemos também que “uma das coisas 

mais belas que [Pascoaes] gostava de lhes mostrar, era o nascer do sol no Alto de Espinho 

– o sítio mais alto do Marão” (Vasconcelos 1996: 48). Mostrava-lhes a majestática serra,

cuja paisagem maravilhosa deslumbrava os viajantes, vista do local da capela no alto do

monte. Do seu solar descobre “a montanha, que se eleva” (Pascoaes 1996: 31, AS), o

Marão, sítio sagrado e ascético que convida a olhar para as coisas do alto, sendo que “era

nesse alto que ficava a capela de Nossa Senhora dos Milagres, a quem Pascoaes fez um

belo soneto” (Vasconcelos 1996: 49).

Na Casa de Pascoaes, o poeta estabelecia convivência e contactos, mantinha nas 

tertúlias, em que participava com muitas personalidades relevantes na época, inclusive 

do domínio das artes que também apreciava. António Duarte, escultor, para quem “os 

únicos mestres foram a meditação e a leitura da Obra de Pascoaes” (Vasconcelos 1996: 

56), mesmo não possuindo escola, fez um primeiro busto do Poeta, obra que a todos 

impressionou, inclusive o próprio Pascoaes. Mais tarde, o mesmo António Duarte, 

“depois da morte do Poeta, fez outro busto, com a cabeça a sair dentro dum rochedo, 

onde ele se tinha escondido com o seu génio criador” (Vasconcelos 1996: 48). De facto, 

o poeta facilmente arranjava amigos, encantava-os espontaneamente com a sua maneira

de ser simples e humilde e através da palavra, que que garantiu o reconhecimento como

grande poeta e pensador. Pascoaes não passava despercebido, ainda que a sua figura não

fosse favorecida exteriormente, pois era um homem de baixa estatura, magro e de

fisionomia sombria. A beleza que exteriorizava era interna: a sua simplicidade, a

grandeza do espírito e o seu brilho interior abafavam a desfavorecida aparência física.
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Sobre a sua presença e grandeza de espírito são muitos os que reconhecem e elogiam o 

poeta, nomeadamente Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner, também Leonardo 

Coimbra e tantos outros.   

A existência na Casa de Pascoaes envolve também o contacto e a relação com a 

natureza envolvente. Homem despretensioso, modesto e, no fundo, irreverente, cume da 

poética portuguesa, revela uma singularidade impressionante, na relação que manteve 

durante a sua existência com a natureza, “de tal modo a sua comunhão com a natureza 

lhe é intrínseca que o pulsar do seu coração e o do universo chegam a formar um dos 

mais perfeitos acordes da poesia portuguesa” (Andrade 1990: 31-32). Com esta convive 

espiritualmente e dela extrai a saudade inspiradora, revelada literariamente de forma 

original, numa simbiose perfeita entre todos os seres, “onde o sujeito e o objecto se 

fundem, o humano vive na intimidade do animal e o vegetal brilham do mesmo 

esplendor, «à luz dum sol jamais anoitecido». É então que todo o amor da terra pode 

mergulhar fundo nas mais belas e terríveis águas maternas” (Andrade 1990: 37-38). 

Na verdade, Pascoaes não só derramou paisagem na sua obra como a carregou, 

como uma mãe carrega o seu filho no ventre. Pascoaes deixou que a terra se entranhasse 

em si, como se disso dependesse a sua afinidade com a natureza, estabeleceu com a 

mesma uma união sagrada e metafísica, concebeu-a como uma extensão de si próprio. 

Assim, no interior desta casa, mais precisamente, 

na ala esquerda viveu e morreu Teixeira de Pascoaes, pobremente, apesar de 
tão rico: três salas contíguas, com móveis toscos e muitos livros, com entrada 
independente e um recanto exterior envidraçado, agora quase tapado por 
laranjeiras. Ao longo de toda essa parte da moradia corre uma ampla varanda 
de granito, dando para o vale do Tâmega e para a serra da Aboboreira, nas 
faldas do Marão (Andrade 1990: 59).  

Portanto, como podemos ver, Pascoaes não renegou a sua paisagem, não deixou 

de a ter consigo, de incessantemente se deslumbrar com ela, em todos os momentos da 

sua longa existência. 

Convivente afincado com a paisagem, desde cedo, Pascoaes eternizou-a em 

palavra escrita, atribuindo à sua terra uma condição universal. Assinalamos, além da 

comunhão com a paisagem do seu coração, a íntima convivência que manteve com todos 

aqueles com quem privou: “cremos que Pascoaes é um homem aberto e sedento da 

sensação da terra, da casa, dos parentes e dos mortos” (Garcia 1976: 3). De modo 
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incessante, “ao longo das suas horas de meditação e de sonho, a paisagem da infância 

permanece, em toda a sua pureza, fascinante e primitiva” (Garcia 1976: 3). 

Em síntese, sem esta paisagem, sem este chão, sem estes conviventes e sem a 

Casa de Pascoaes, o poeta não existiria sob o nome de Pascoaes, o seu pensamento e a 

sua obra não seriam os mesmos. 

Mas, o poeta é detentor de uma luz sobrenatural que lhe confere o poder de 

visionar para além do real, de olhar claramente o divino, de o assumir como intrínseco, 

como se pode entender dos seguintes versos de Pascoaes: 

Que luz eu sou! Luz infinita! Ó luz imensa, 
Donde não sai do fumo a noite escura e densa! 
E o que eu consigo ver! O que eu descubro, ó Deus! 
Como se torna transparente o azul dos céus! 
Que poder de visão meus grandes olhos têm! 
E, através de mim mesmo, o que meus olhos vêem! 

(Pascoaes 1996: 166-167, JEP) 

E nesta visão transcendente ou espiritualizada do que o rodeia, regressa à Origem 

das origens, ao tempo transcorrido que fundou o futuro e limitou o presente, para, 

metafisicamente, afirmar: 

Se me aventuro a entrar na noite do Passado, 
Que mundo vejo então, ignoto, ilimitado! 
Ó estranhas visões! Inéditas imagens 
De Planetas subtis, de espirituais paisagens, 
Que assim fazeis vibrar meu cérebro irradiante 
Numa nova impressão transcendente e distante!... 

(Pascoaes 1996: 166-167, JEP) 

Segundo o pensamento do autor, esta andança intérmina pela transcendência, cujo 

dom é espiritualizar todas as coisas conhecidas e ignoradas, elevando-as a um mundo 

superior, processa-se pelo regresso ao Passado. Este regresso ao passado, isto é, à Origem 

acompanha-se de clarividência, que torna possível ao poeta desvelar o que é inédito e 

estranho para o mais comum dos olhares. O olhar pascoaesiano é sobretudo uma visão 

noética, povoada de valores universais que, recorrendo vezes sem fim ao pretérito, 

rememora a sua história, que não é mais do que a biografia da alma humana, ou mesmo 

a narrativa universal. Num panteísmo transcendentalista, ele próprio se funde com a 

pureza, a beleza e a equidade da natura, ao ponto de ser gerado por ela. É do inegável 

apego à terra e à sombra que advém da luz, essa claridade que sucede à noite originária, 

na esteira anteriana, muito marcante na obra de Teixeira de Pascoaes, o poeta da Luz e 
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das Sombras que se deixou moldar pelo ambiente natural. Nenhum outro escritor foi tão 

ligado ao meio em que viveu, nem tão perentório no modo como o transpôs para a sua 

escrita, anunciando-o em versos como, por exemplo, os que ora transcrevemos: 

Sinto brilhar em mim uma estranha memória 
Que me faz recordar de toda a minha história!... 
Como eu descubro claramente! Como eu vejo 
Esse longínquo alvor do sempiterno beijo 
Donde nasci… De cada célula eu bem sinto 
Sua vida subtil, seu misterioso instinto… 
Lembro-me quando fui uma árvore da serra, 
Recordo-me do tempo em que fui luz e terra! 
E a árvore que formou outrora este meu ser,  
Quase que a sinto em mim dar sombra e a florescer!... 

(Pascoaes 1996: 166-167, JEP) 

Podíamos perdurar na citação de muitos outros versos exemplares deste sentir 

unicamente pascoaesiano, no modo de exaltação da natureza, concretamente da 

paisagem, sendo ele mesmo paisagem, protótipo perfeito dela através da saudade. Esta 

projeção metafísica do autor na paisagem, que incansavelmente visionou da janela da sua 

Casa de Pascoaes, possibilitou o desenvolvimento do seu espírito místico-ascético, do 

ser sem ser, tão presente na sua obra. Segundo Eugénio de Andrade, a Casa de Pascoaes 

é a Casa da Poesia, visto que, “ela tem todas as condições para ser não só a Casa de 

Pascoaes mas da poesia. Na impossibilidade de arranjarmos, com foros de alguma 

autenticidade, uma Casa de Camões, ou de Antero, ou de Cesário, ou de Pessanha, porque 

não concentrar numa Casa única o génio poético nacional?” (Andrade 1990: 62). Para 

nós é a Casa Sagrada da Saudade. Comparado com estes e outros vultos nacionais da 

literatura portuguesa, Pascoaes deu voz e corpo a uma Casa. Deu-o também a uma Terra, 

a um País, a um Universo. Povoou-os de saudade espiritualizada em busca da perfeição, 

que renasce incessante e criadora. Com efeito, o seu solar foi ponto de encontro com a 

poesia, sagrando-se como templo dessa mesma poesia. Nesse solar, jovens e menos 

jovens iam beber o néctar poético, as influências inspiradoras de Pascoaes, rendendo-se 

às evidências da convivência salutar com o grande poeta. Nesse solar, a convivência foi 

sempre grata, possibilitando entendimentos, partilha, sentimentos, opiniões e interesses 

literários ou de outra natureza.  

Genialmente, Pascoaes preconiza, visiona, transcende, conseguindo ver para além 

do olhar comum, tendo sempre como pano de fundo, como lastro, como plataforma, 

como cenário, como suporte, o chão em que nasceu. Como Pascoaes afirma, ele é árvore, 
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símbolo de apego à terra, mas também de encontro ao céu e, nestes limites, dá-se o 

ilimitado, desenha-se o Universo, sem descurar a memória ou o Passado, ou seja da sua 

própria história. Como Borges refere: “as árvores são, como o poeta, veículos de 

passagem, escadas de Jacob, eixos e altares do mundo que ligam a terra e o céu, as 

profundezas ctónicas e as alturas etéreas” (Borges, 2006: 205). Desta forma, Pascoaes 

acede a uma visão superior, inatingível para o comum dos mortais. Esta visão permite-

lhe aceder ao ignorado e simultaneamente transmiti-la aos que não possuem essa 

faculdade. As verdades são reveladas aos poetas, ou porque estes as procuram ou 

simplesmente porque as mesmas vêm ao seu encontro, cabendo ao poeta a sua 

divulgação. Desta forma, os poetas, através do seu pensamento poético, acabam por 

assumir uma dimensão reveladora e simultaneamente transformadora.  

No fundo, Pascoaes, ao longo da sua existência, a par da convivência fraterna e 

sã que mantinha fisicamente com as pessoas, da sua intimidade ou não, e da perpétua 

convivência com a Paisagem, que o inspirou, convivia interiormente com um universo 

imagético fenomenal de outras personagens, em constante movimento, num permanente 

bailado conflituoso e desassossegado, até ganharem forma e contornos de visibilidade 

em saudade revelada. Há algo mais para além das aparências tangíveis e concretas, entes 

que lhe toldam o espírito e que o iluminam. O estado de permanente altercação interior 

corresponde ao da criação e foi exteriorizado através da escrita, de uma forma grandiosa 

e sublime. 

Na verdade, Pascoaes desdobra-se em múltiplos retratos, aspetos e facetas. Como 

ele próprio disse: “somos, em última análise, uma síntese de retratos, belos e feios, 

atraentes e repelentes, estúpidos e hábeis –, uma síntese que não é retrato, mas um 

movimento de retratos” (Pascoaes 1995: 301, SA). 

A convivência em Pascoaes foi, portanto, também uma convivência com a 

natureza, no contacto com o que ela tem de essência, a montanha, a serra, o rio. No 

entanto, na obra de Pascoaes, a separação entre ele e a natureza nunca existiu. Em 

contrapartida, estabeleceu-se entre ambos a mais excelsa e perfeita comunhão, uma 

comunhão sacral, que, segundo o autor, remonta à sua infância e que se irá prolongar até 

ao final da sua vida. Esta comunhão com a natureza está plenamente refletida na sua obra. 

Incontroversamente Pascoaes celebra uma convivência entre o físico, o humano e o 

espiritual, considerando que,   
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É preciso amar tudo e compreender tudo, 
Só neste sábio amor a Perfeição existe! 

(Pascoaes 1996: 196, JEP) 

Este tudo, a que Pascoaes se refere, são os seres animados e os que não o são e 

ele amou-os como ninguém, numa singularidade já por todos reconhecida, com um amor 

franciscano, no qual todos os entes são passíveis de ser amados, ou seja, espiritualizados. 

Podemos asseverar que esta convivência ainda persiste, nos nossos dias, porque 

foi perpetuada no tempo através do legado magnífico que nos deixou o autor Teixeira de 

Pascoaes. Sempre que abrimos um dos seus livros, consultamos um estudo, lemos um 

artigo, recitamos uma poesia, visitamos a Casa de Pascoaes ou simplesmente 

pronunciamos o seu nome. Mas enquanto poeta, “é o ser, quase divino que faz com 

palavras o que Deus fez com água terra e sol” (Pascoaes 1987: 47, OPL). Logo, o poeta 

é o ente que mais se aproxima de Deus, é aquele que é capaz de, pela poesia, celebrar a 

vida numa harmonia universal. Constituindo o poeta, por assim dizer, um mensageiro 

salvífico, um profeta, um vate, é capaz de estabelecer a ponte entre Deus e o Homem, 

entre a Matéria e o Espírito, numa transcendentalidade mística que busca a Perfeição. 

Nesta medida, Pascoaes recria muitos dos seres bíblicos e mitológicos, anima-os e 

reconstrói, a partir deles e inspirado neles, um quadro de arquétipos e de criação. 

Visionando, através destes seres, o presente e o futuro, revisita o passado, para lhes dar 

uma nova vida e encontrar promessas de uma nova Redenção e de um novo Reino 

Espiritual, necessariamente mais perfeito, numa visão evolucionista e salvífica, apenas e 

só possível graças ao saudosismo pascoaesiano. A saudade foi, sem dúvida, 

preponderante na obra de Pascoaes. O poeta criou e recriou todo um mundo imagético e 

figurativo, não somente influenciado pelo meio envolvente, com o qual conviveu durante 

toda a sua existência, mas ainda pelo sentido e significação que lhe atribuiu em nome da 

Saudade. Assim sendo,  

numa total efusão emocional e imaginativa, apresenta-nos Pascoaes uma 
concepção saudosa da existência, oferecendo-nos uma obra onde a esperança, 
a liberdade e a redenção convivem, paradoxalmente, com as sombras, a 
tristeza, e as lágrimas, a dor de muitas ausências na selva escura de uma 
paisagem, de uma vida onde o enlevo e o encanto são a prova de que aí jaz o 
Divino, a Saudade, a sua “musa de sempre” (Natário 2007: 42). 

De referenciar ainda que Pascoaes parte de uma saudade de grau inferior para 

caminhar de encontro a uma saudade mais elaborada, hierarquicamente muito superior, 

onde inclui todos os seres. Portanto, segundo Pascoaes, pela saudade alcança-se a 
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Perfeição, essa busca constante do Paraíso perdido. Por via da Saudade, Pascoaes 

comunga da Natureza, de todos os seus seres humanos e de todas as outras criaturas, 

numa visão puramente metafísica mas também ontológica, cósmica e antropológica. 

Decorre “daí, como veremos, a sua concepção do Universo como expressão cósmica da 

Saudade, a sua concepção do Cosmos como o corpo da Saudade” (Natário 2007: 31). E 

“é nesta vivência que se pode dizer corporal da Saudade que a experiência inefável do 

sentimento vive e é a garantia mesma da sua profundidade e autenticidade e que não 

conhece limites” (Natário 2007: 31). Deste modo, o poeta transcende e transcende-se, na 

criação poética, confere à saudade o poder cósmico de tudo alcançar, pelo dom espiritual 

de que a mesma é reveladora. Neste sentido, dá-se “a chegada ao cume da contemplação 

desse pensamento poético, tendo como voz a saudade metafísica, espécie de sentido 

cósmico de uma origem espiritual” (Mesquita 2001: 135).   

Assim sendo, dando corpo à saudade metafísica, 
à luz desta vivência, desta visão, a natureza e o homem terão possibilidade de, 
num processo de elevação e perfectibilidade, realizar o seu estado de máxima 
consciência, necessário à reintegração de Deus e reconquista da perdida 
perfeição, de que o homem conserva reminiscência ou recordação (Natário 
2007: 31). 

Sabemos que, contemporaneamente, a reflexão acerca da temática da Saudade é 

feita em relação ao seu sentido metafísico, no qual incluímos Pascoaes e ao seu sentido 

fenomenológico perfilhado por Eduardo Lourenço. Embora atualmente este segundo 

sentido ganhe notoriedade filosófica, é, no entanto, o primeiro sentido o que mais nos 

interessa focar, como mais adiante faremos.   

Em síntese, são três os cenários espaciais onde a existência pascoaesiana acontece 

e que são identicamente importantes para a formação do seu ser, da sua vida e 

consequentemente do seu pensamento e da sua obra: a sua terra natal, a serra do Marão 

e o rio Tâmega. Sendo todos eles elementos dominantes da Paisagem circundante, 

concorrem no imaginário espiritual e literário de Pascoaes e são como um epicentro 

universal a partir do qual se abrem outros centros, a casa, a janela, as árvores, as pessoas 

conviventes ou não… enfim uma série de núcleos que o autor adotou, envolvendo-os de 

Saudade. Deste modo, a Saudade é também uma eterna convivente de Pascoaes, capaz 

de o lançar para a Esperança e de lhe toldar a agonia que, por vezes, surgia perante a 

realidade. Isto ocorre de uma forma que nos leva a considerar que a convivência com a 

sua musa inspiradora – a saudade, lhe povoou constantemente o espírito e a existência. 

Pascoaes não foi um produto da Saudade, ele foi a própria Saudade. Como tal, para 
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Pascoaes “um homem é todas as cousas que ele viu e todas as pessoas que passaram por 

ele, nesta vida” (Pascoaes 1987: 5, OB). Por maioria de razão, confidencia-nos o poeta 

acerca de si, “sou todas as cousas e todas as criaturas” (Pascoaes 1987: 5, OB), para 

rematar, dizendo “eu, na verdade, não sou eu…” (Pascoaes 1987: 5, OB). Enfim, esse 

Ser que engloba tudo, todas as coisas e todas as criaturas, todas as suas experiências, tudo 

o que viu e todas as pessoas que passaram por si ao longo da vida, também inclui o

conjunto de circunstâncias, as coisas e as pessoas do lugar onde nasceu e a convivência

que desfrutou. Esta simbiose com tudo, que o faz ser tudo, encontrou eco na expressão

escrita.
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2.3. Pascoaes: a filosofia, a religião e a literatura 

Não é nossa pretensão dissertar exaustivamente sobre a complexa trilogia: 

filosofia, religião e literatura; porém é fundamental evidenciar a relação existente entre 

estes três aspetos, uma vez que os mesmos são indissociáveis do pensamento de Teixeira 

de Pascoaes e são relevantes para a compreensão da sua obra, que andou entre a poesia, 

a biografia, os aforismos, o confessionalismo, o memorialismo, o drama, a ficção e os 

textos doutrinários. 

Apesar de ter vivido num tempo em que a filosofia não era propriamente uma 

preocupação do mundo intelectual, Pascoaes foi considerado por muitos como Poeta-

Filósofo, a par de nomes sonantes como os de Antero de Quental, Fernando Pessoa, 

Leonardo Coimbra e Sampaio Bruno, que Álvaro Ribeiro considerou o pai da Filosofia 

Portuguesa. Poderíamos ir mais longe, referindo outros nomes de individualidades do 

panorama filosófico português, que também foram referências ímpares do universo 

literário e que influenciaram a cultura e o pensamento nacionais.  

Entre os reconhecidos protagonistas do pensamento português contemporâneo, 

destacamos Teixeira de Pascoaes, por ser o foco do nosso estudo. Concordamos com 

Ângelo Alves, que, confirmando a opinião de Paulo Borges, considerou Teixeira de 

Pascoaes um pensador de referência, “porquanto é aquele que mais profundamente 

assumiu a questão fundamental da metafísica e da teologia da Criação, isto é, da origem 

de todas as coisas” (Alves 2010: 11). Também parece não haver dúvidas de que 

“Pascoaes ocupa uma posição clara no panorama filosófico-português, na medida em que 

se trata do fundador do saudosismo, entendido como corrente filosófica, no século XX” 

(Dias 2002: 19).  

No nosso país não existia grande cultura filosófica, pelo que havia uma lacuna 

nesta área, o que pensamos ainda acontece atualmente. É neste contexto fortemente 

penalizado pela inexistência de um arreigado pensamento filosófico, que Pascoaes nos 

aparece como Poeta-Filósofo. Sobre se Pascoaes é mais um poeta ou mais um filósofo 

julgamos que acima de tudo Pascoaes é poeta, pese embora seja também um pensador. 

O seu pensamento sobre todas as coisas refletiu-se inteiramente na sua poética, que se 

desdobra em géneros e linguagem muito distintos.  

A respeito da importância, na obra de Pascoaes, desta conjugação do pensador 

com o poeta, Simões afirma: 
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quer dizer, Teixeira de Pascoaes, ao exprimir-se como poeta, tinha sempre 
presente a sua filosofia de “pensador”. A poesia, para o autor do Regresso ao 
Paraíso, não era uma arte. Havia nela qualquer coisa de cósmico. Era um acto 
pelo qual o poeta se associava ao Universo no seu fadário de “eterno retorno” 
(Simões 1976: 130).   

Para colmatar certos défices existentes na sociedade portuguesa, a vários níveis e 

muito claramente a nível da cultura, iremos assistir ao nascimento de um movimento e 

ao de uma revista, que veiculará os ideais do mesmo. Os seus protagonistas, a conhecida 

geração de 90, no norte do país, apelam a uma renascença do povo português e vão bater-

se por este ideal numa série de campanhas levadas a cabo com entusiasmo e que a recém-

instaurada República irá ajudar a desenvolver. Teixeira de Pascoaes encontra-se 

particularmente envolvido neste processo e na sua origem, participando ativa e 

vivamente na reconhecida Renascença Portuguesa.  

Então, em 1910, Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra e Álvaro Pinto, dedicados à 

causa pública e particularmente à cultura nacional, fundaram a revista A Águia. Sobre o 

envolvimento de Teixeira de Pascoaes e deste grupo de individualidades na origem e 

dinamização do movimento cultural Renascença Portuguesa, Alves afirma o seguinte:  

constituem eles ainda o núcleo originário e predominante do Movimento 
cultural «Renascença Portuguesa», fundado no Porto em 1912, por iniciativa 
de Jaime Cortesão, a que se juntou Teixeira de Pascoaes, o qual veio a ser o 
mentor ideológico e espiritual do movimento, coadjuvado por Leonardo 
Coimbra e Jaime Cortesão, e na parte organizativa, por Álvaro Pinto (Alves 
2004: 15).  

O ideal deste movimento e da revista nascente era efetivamente a regeneração de 

Portugal e dos portugueses, como afirma Alves: “o novo movimento e revista 

congregaram uma plêiade de poetas, pensadores e artistas, com o objectivo declarado de 

restaurar a fisionomia espiritual da Pátria e dos Portugueses” (Alves 2004: 15). É 

interessante destacarmos que a revista A Águia desempenhou um papel preponderante no 

meio cultural da época, sendo considerada uma revista não só de literatura, mas 

igualmente apreciada nas suas vertentes de arte, ciência, crítica social e também de 

filosofia.  

Se, como já dissemos anteriormente, a obra de Pascoaes é multifacetada, 

assumindo diversos modos dentro dos cânones literários, certo é também que nela se 

intrinca uma dimensão política, filosófica e religiosa, entre outras, como afirma 

Alcoforado na citação seguinte:  
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ninguém questiona o facto de ela entrelaçar, de uma forma por vezes subtil, 
por vezes ostensiva e afrontadora, as dimensões poiéticas da Literatura, da 
Filosofia, da Política, da própria Religião – para não falar também da 
Pintura…  –, numa dinâmica que tende a realizar, a um tempo explicitando e 
concentrando, alguns dos aspectos principais do que poderiam ser designados 
como um espírito português (Alcoforado 2004: 225).  

Se Pascoaes, através da literatura, alcançou não só a filosofia, mas também a 

religião, a ação política e ainda a pintura, acima de tudo pretendeu ser poeta, um poeta 

que da Casa de Pascoaes, por entre o rio e a serra, no meio da paisagem, convocou a 

Saudade para sua companhia. Nesta trilogia, entre a filosofia, a religião e a literatura 

construiu todo um pensamento, toda uma escrita, dando-nos conta da grandeza 

extraordinária que a natureza encerra, desde o ser mais ínfimo ou elementar até ao mais 

complexo, perfeito e infinito, pois na natureza tudo convive em Harmonia, numa 

demanda da máxima perfeição. Porém, só os poetas vislumbram e são capazes de 

descodificar todas estas virtualidades da natureza e são capazes de as dar a conhecer a 

todos. O poeta assume assim o poder de profeta e de constituinte do progresso moral da 

natureza e da sua transcendência e sobrenaturalidade. Na opinião de Saraiva, como para 

os homens da Antiguidade, na obra de Pascoaes a linguagem é sentida “como um dom 

misterioso e sobrenatural” (Saraiva 2003:13).  

O poeta amarantino, que apresenta uma invulgar e profunda imaginação intuitiva 

e uma visão metafísica muito específica do próprio mundo, “vem dar, assim, à literatura 

portuguesa, a dimensão místico-metafísica que esta não possuía e que fora apanágio do 

Romantismo alemão” (Sá 1999: 6). Daí que, “talvez por isso o P.e Manuel Antunes o 

tenha considerado o nosso último romântico completo” (Sá 1999: 6).  

A visão metafísica do próprio mundo, que carateriza a obra de Pascoaes, também 

se prende com o “misticismo panteísta ou animista que é uma doutrina religiosa, segundo 

a qual Deus é a unidade e a soma de tudo quanto existe, uma vez que o panteísmo priva 

o mundo da sua própria substancialidade em favor do Absoluto” (Mesquita 2001: 68).

Todavia,

Pascoaes nunca se rendeu ao mercantilismo dos versos, mas sim e unicamente 
à cultura da sua poesia, sendo esta “o labor suado da pedra, a paciente e 
laboriosa construção catedralesca, mas também o despojado vazio de uma 
pura geometrização, muito ciosa de uma transcendentalidade branca, 
indefinível e eternamente desconhecida, ateísta mesmo, o artefacto lúdico e 
irónico, refractário de todo à mercantilização da cultura (que bem pode passar 
por ser hoje, na arte e na literatura, a contra-utopia orwelliana do pós 
modernismo finissecular) (Franco 1997: 54).  
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Neste aspeto, Pascoaes foi inabalável, um ícone da perseverança e persistência 

relativamente à sua escrita, mantendo uma fidelidade irredutível quanto ao seu universo 

escrito e quanto ao trilho do seu pensamento, um pensamento profundamente religioso e 

eclético. 

Tal como é convicção de José Marinho, não restarão dúvidas que, 

Teixeira de Pascoaes é, na verdade, com efeito, um dos nossos homens 
verdadeiramente grandes cujo segredo nos importaria muito desvendar. Na 
verdade, a grandeza em Portugal é sempre acanhada, ou por motivos de má 
educação religiosa, e por vezes de fé má, esperança estreitada e caridade 
iludida, ou por motivos de má formação filosófica, científica, ética e 
pedagógica. Pascoaes não é acanhado, limitado e limitativo em sua grandeza, 
não segue os caminhos de Lácio, quero dizer de Roma republicana, imperial 
ou canónica (Marinho 2005: 24).  

Seguindo sempre o seu rumo à margem dos críticos, Pascoaes foi um pensador e 

um homem livre, sem dependência alguma que não fosse a de perseguir as suas ideias e 

gizar a sua conceção de Homem e de Mundo de acordo com elas. 

Filosoficamente, Pascoaes apresenta-nos um novo reino e uma nova cosmogonia, 

obviamente ao seu tempo, que é intemporal, apesar da evolução verificada no 

conhecimento científico desde então. Como afirma Marinho, “o problema das relações 

entre filosofia e religião mantém significado considerável na história do pensamento 

europeu. Para nós, peninsulares, esse problema assume significado crucial” (Marinho 

2005: 26). Estamos certos de que Pascoaes também refletiu sobre esta problemática, 

sobre as relações entre a filosofia, a religião e a ciência, escusando-se ao fascínio da 

ciência e da técnica, vendo na cultura e no pensamento poético-filosófico a solução para 

as tensões existentes quer ao nível nacional, quer universal, aspetos que são transversais 

na sua obra; de facto, o papel da metafísica está nela preponderantemente presente, como 

sendo capaz de dar resposta às problemáticas sociais, políticas e culturais, que devem 

assentar na dignidade humana, em detrimento de outros valores que o avanço da ciência 

e da técnica tornaram ausentes. Apesar de, nesta altura, Portugal não sentir ainda 

realmente os malefícios do progresso, todavia os intelectuais da época, bem informados 

como Pascoaes, sabiam-no e tinham plena consciência disso, bem como da necessidade 

de uma ampla reflexão sobre todas as coisas do mundo.  

Em relação às questões resultantes de sérias preocupações filosóficas por parte 

dos poetas ilustres da época, grupo em que se inclui Pascoaes, Marinho, em carta a 

Fernando Lopes, considera que encontramos neles “a filosofia, como amor do saber: do 
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da ciência una e superior, do da ciência menor e mundana” (Marinho 2005: 28), 

interpretação que partilha com Leonardo Coimbra. Marinho revela-se menos extremista 

em relação ao valor entre a ciência e a filosofia, principalmente quando se procura a 

Verdade.  

Com efeito, o poeta, como ser emotivo, busca a essência interior das coisas e do 

homem, sem que as destitua da sua origem natural, “e por isso, entre os poetas 

espontâneos de um Povo, há o mesmo fundo emotivo que os destaca dos poetas 

estrangeiros. Este fundo emotivo ou intelectualizado nos filósofos, é, não só a alma de 

uma Literatura, mas a própria alma de uma Pátria” (Pascoaes 1987: 47, OPL). Desta 

forma, a sensibilidade cultural que Pascoaes possuía, funcionava como uma plataforma 

perseverante para a realização pessoal, social e universal, o que se encontra evidenciado 

na literatura pascoaesiana. Estes aspetos, relativos ao cerzir do pensamento filosófico, da 

passagem da sensibilidade individual para o conhecimento e realização universal, 

colocam o pensamento do autor dentro do antipositivismo e do antinaturalismo. 

No entanto, a relação entre a filosofia, a poesia e ciência pode não ser tão simples 

e redutora, pelo que se pode questionar se “o filósofo que se supunha com sérias razões 

para considerar o contributo de saber que lhe traz a Física não pode encontrar sérias 

razões para excluir o contributo que lhe traz a Poesia” (Marinho 2005: 28). Sem descurar 

a importância da ciência e admitindo que a poesia e a ciência não se excluem 

mutuamente, no entanto, para Pascoaes “a ciência vê e conceitua; a poesia visiona e 

concebe, como São Paulo envolto num relâmpago ou uma ave num bando de sol 

primaveril” (Pascoaes 1993: 72, OHU). E continua, reafirmando: “prefiro a concepção 

poética ao conceito científico. Aquele conduz à fé; este, ao cepticismo e ao cinismo, ao 

riso do Nada, esse vazio cintilante, a noite constelada” (Pascoaes 1993: 72-73, OHU). 

Embora o pensamento filosófico de Teixeira de Pascoaes possa ser discutível, 

concordamos com Borges quando afirma: 

não cremos que isso anule a sua fecundidade para o trabalho da razão 
filosófica, oferecendo-lhe pelo contrário não só uma matéria poética 
extremamente rica como animada já por um pensamento que, como que 
suspenso a meio caminho das suas orientações filosofantes, parece apelar os 
intérpretes a que formulem o que nele permanece recôndito, apenas sugerido 
ou expresso na enigmática das imagens simbólicas e mitopoéticas, quando não 
obscurecido pelas insuficiências expositivas do autor (Borges 2008a: 45).  

Em nossa opinião, Pascoaes foi um pensador e um arquiteto da filosofia, possível 

no seu tempo, considerando que o país não tinha afinidades filosóficas e história no 

campo filosófico. Porém, o autor vem a expressar que, “o que há de interessante numa 
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filosofia, é o que ela encerra de vulgarizável, de resposta acessível às interrogações que 

o homem faz à Dor, à Vida e à Morte. O homem é o ser que interroga” (Pascoaes 1987:

179, OPL). No entendimento do poeta-pensador, entre os que se interrogam, coexistem

“os outros, cabisbaixos”, os que “fitam a terra com a mais olímpica indiferença. Para eles

não existe mistério. A Esfinge é de vidro ante os seus olhos gelatinados num pasmo, que

é um sonho de espuma. Há neles o velho desgosto arrefecido de quem viu tudo ao

primeiro olhar e perdeu o interesse de ver” (Pascoaes 1987: 179, OPL). Contudo, o autor,

cuja intensidade de pensamento é enorme, ante o enigma de todas as coisas do mundo,

adita: “mas nos olhos do homem brilha uma luz que renova as cousas. Elas têm sempre

uma face escondida a mostrar-se pela primeira vez. O mistério é a sua própria substância

que se ilumina a todo o instante, sem perder a sombra em que se apaga…” (Pascoaes

1987: 179, OPL).

Pascoaes, na sua obra O Homem Universal, desvenda e clarifica o seu pensamento 

filosófico. Segundo Celeste Natário, “no seu pensamento filosófico-poético ou, talvez 

mais corretamente, pensamento filosófico versado sob a forma poética, os conceitos e as 

imagens têm sempre mais do que um sentido, têm sempre vários, e todos eles podem ser 

verdadeiros” (Natário 2010: 20). Por isso mesmo, é indispensável “desde logo salientar 

que o nosso autor não faz o seu pensamento obedecer a nenhuma rígida uniformidade 

conceptual, sendo os seus conceitos entendidos como modelos operativos de expressão, 

residindo talvez o maior exemplo disso nas diversíssimas maneiras de dizer, expressar e 

sentir a Saudade” (Natário 2010: 20).  

A saudade foi desenvolvida por Pascoaes de uma forma ímpar e esta manifestação 

literária foi ganhando contornos, cada vez mais evidenciados, de uma filosofia, dando 

lugar a um pensamento filosófico-poético e também à dificuldade em separar o Poeta do 

Filósofo. Para o Poeta-Filósofo, a relação da filosofia com a poesia era concebível, como 

vemos na seguinte citação: 

a palavra filosofia é muito ampla, desde que a libertemos dos filósofos de 
profissão, esses arquitetos do pensamento, desenhadores de casas com 
inquilinos e de cidades em abstracto. Cabemos todos lá dentro, sábios e poetas. 
Quem não é poeta ou sábio, e sábio e poeta, ao mesmo tempo? (Pascoaes 1993: 
59, OHU).  

Nesta interrogação Teixeira de Pascoaes deixa subentender que o poeta pode ser 

filósofo e o filósofo pode ser poeta, se alargado o âmbito do conceito de filosofia. De 

algum modo, os poetas são sábios do dizer, mágicos da palavra e na palavra reside, de 
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facto, a verdadeira filosofia. Com efeito, Pascoaes encontrou na Saudade a expressão 

máxima para o seu pensamento filosófico. Pascoaes pegou na saudade como motivo de 

reflexão filosófica. Mas, “o apostolado da saudade, que revela da necessidade de pensar 

e de agir em defesa duma ideia, é posterior na obra e no percurso de Pascoaes ao encontro 

da saudade como experiência direta de revelação, quer no plano sentimental, quer no 

textual” (Franco 1994: 19). A Saudade é um sentimento expressivo pascoaesiano e, de 

modo mais amplo, um sentimento estritamente português, sendo que a filosofia mais 

contemporânea considera este sentimento como essencial na construção humana, mesmo 

na sua parte mais racional. Convém relembrar que Pascoaes, ele próprio, é um emotivo 

confessado: “na composição da minha obra, recorri sempre às minhas experiências 

emotivas” (Pascoaes 1993: 68, OHU). Para além de emotivo, é sincero. Como ele próprio 

confessa – “Fui sincero” (Pascoaes 1993: 68, OHU). 

Assim sendo, é, portanto, na obra O Homem Universal que, de facto, Teixeira de 

Pascoaes clarifica a natureza do seu pensamento, afirmando, no prólogo deste livro, a 

intenção de esclarecer o leitor acerca disso mesmo. Evidenciamos neste escrito do autor 

um indelével pendor filosófico, como, aliás, muitos autores reconheceram: 

a partir da tematização filosófica da Saudade (...) abordam[-se] algumas das 
mais cruciais questões de sempre da Filosofia em Portugal. E é por via da 
Saudade que nos aproximamos da própria relação entre os entes e o Ser, entre 
o Ser e a Verdade, entre o Uno e o Múltiplo, entre o Absoluto e o Relativo,
entre o Humano e o Divino como é bem patente no pensamento do autor em
Regresso ao Paraíso (Natário 2010: 23-24).

Na obra Regresso ao Paraíso, encontramos um Pascoaes profético, reformulando 

uma mensagem da Bíblia, esse livro de todos os tempos e que foi sua grande fonte de 

inspiração ao longo do seu percurso literário. Na opinião de Soares, 

o sentido do sagrado, em Regresso ao Paraíso de Pascoaes, encontrou ponto de
apoio na verdade religiosa da Bíblia (com laivos de franciscanismo espiritual),
no neoplatonismo, no método dialéctico hegeliano, no evolucionismo
ascensional e teológico anteriano, na teodiceia negativa de Sampaio Bruno, no
criacionismo de Leonardo Coimbra, numa visão panteísta da natureza…
(Soares 1999: 223-224).

Afigura-se-nos, portanto, uma visão de Futuro, de Esperança e de Advento, sendo 

que esta trilogia se resume na Saudade divina, criadora e recriadora, num anseio 

universal. 
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Na verdade, Portugal é um país sem grandes tradições a nível do pensamento 

filosófico, questionando-se até se existe uma verdadeira filosofia portuguesa. 

Reconhecemos, no entanto, que o povo português, que já deu novos mundos ao mundo, 

tendo para isso, mareado em mares desconhecidos, é marcado pela itinerância, pela 

saudade e, igualmente, pela Esperança. Por isso, não admira que a filosofia, em Portugal, 

tivesse também chamado a si este pressuposto de passado e futuro. A dialética passado-

futuro está presente na saudade e no saudosismo, o passado e o futuro também são 

“ideias-noções nucleares das problemáticas filosóficas fundamentais de grande parte dos 

filósofos portugueses, dos deístas aos agnósticos e até aos ateus” (Natário 2007: 25). 

Assim, constatamos que “a cultura portuguesa e a seu modo a filosofia em Portugal está 

fortemente ligada a estas dimensões da esperança, podendo também traduzir-se como 

dimensões da Saudade” (Natário 2010: 25).  

Sendo, portanto a saudade “a mais importante significação ordenadora do texto 

enunciativo de Pascoaes” (Franco 2000: 407), entendamos que, na perspetiva do autor, a 

saudade do passado ganha também contornos de futuro, assumindo um caráter transitivo 

e de constantes metamorfoses, ou transformações, como também assume António 

Franco.  

Como “há uma dialéctica do passado e do futuro e a dor presente tem a função de 

articular os dois tempos” (Natário 2010: 26), a dor assume muita importância, na obra de 

Pascoaes. A dualidade de opostos, a dialética entre ambos, o seu caráter transitivo e em 

constante mutação, numa orientação para a perfeição, também são condições imanentes 

aos seres e aos conhecimentos, como fica explícito na seguinte citação de Alves: 

Por isso, os seres, como os conhecimentos, nunca são plenamente, nunca são 
eles mesmos, mas estão sempre em trânsito para o mais perfeito; vão sendo; 
são entes-sendo. Daí, que não pode haver afirmação sem negação, certeza sem 
dúvida, crença sem descrença. Pascoaes, é, pois um crente que quer acreditar, 
um descrente quase crente, talvez crente, isto é, em trânsito para crente, sem 
nunca deixar de ser em trânsito (Alves 2010: 108).  

A dualidade de opostos é observada nos diversos textos ou obras de Pascoaes, 

incluindo na difícil opção entre a existência e inexistência de Deus, entre a crença e 

descrença em Deus. Todavia, o poeta viveu espiritualmente entre o Céu e a Terra, entre 

o Homem e Deus, entre o Criador e a Criação. Talvez por pensar que os seres não são

estáticos e tendem a evoluir e a aperfeiçoar-se e porque salvaguarda a relação paradoxal

ou próxima existente entre nacional e universal, a espiritualidade em Pascoaes expressa-
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se ou é entendida em termos de comunhão entre todos os seres e todas as coisas, 

homogeneizadas por uma entidade universal transcendentalizada. Esta perspetiva não 

anula, porém, o reconhecimento da complementaridade entre heterodoxia e ortodoxia, 

que tanto nos interessa confirmar, e da gnosiologia pascoaesiana. 

Para Pascoaes, nada é dado como acabado, há algo eterno de inacabado em todas 

as coisas, inclusive no ser humano, daí a procura incessante da perfeição, ou seja de Deus, 

seu arquiteto e escultor. Assim sendo, “Deus está no sonho do homem que não O pode 

esquecer” (Soares 1999: 510) e, por consequência, “Deus, para Pascoaes, encontra-se no 

Espírito Humano” (Soares 1999: 510). Segundo Paulo Borges, estes postulados são 

“paradigmas quer da imanifestada vida intradivina, quer da humanidade de Deus, quer 

da teândrica coincidência entre a humanização de Deus e a divinização do homem” 

(Borges 2008b: 236). 

Em suma, há uma relação franciscana entre todos os seres, pois todos participam 

de Deus, eivada de um compromisso religioso com a perfeição, que nos interessa analisar. 

Sabendo que Pascoaes sublima de certa forma uma hierarquia dos seres, colocando-os 

numa escala, observamos que os coloca numa dependência atroz de complementaridade 

para, no fundo, todos serem. Mas,  

é certo que os fenómenos espirituais formam um mundo distinto do animal, 
um novo Reino, o último em que se divide o Universo e para o qual três Reinos 
anteriores caminham, realizando os seus respetivos fins; assim como do Reino 
vegetal saiu o animal, assim do homem nasceram os seres psíquicos superiores, 
formando um reino à parte e do qual o homem se aproxima constantemente, 
aperfeiçoando-se: eis o fim da vida humana (Alves 2010: 71-72).  

Portanto, o Poeta alerta para esta imutável necessidade do Homem prosseguir 

incessantemente em busca da Perfeição, tomando-a, no fundo, como seu Destino. Na 

escatologia, bem hierarquizada, de Pascoaes, o homem é um ser do Reino Psíquico e “os 

seres que constituem este reino, formam também uma escala psíquica, onde Deus ocupa 

o lugar correspondente ao do homem na escala zoológica” (Alves 2010: 72). Há,

portanto, um paralelo, ou talvez antes um elo a ligar e a dimensionar o papel de cada um

dos componentes da escala hierárquica e que, se assim não fosse, as formas espirituais

pura e simplesmente não existiriam.

Se a filosofia não radicou na cultura portuguesa, o mesmo não aconteceu com a 

literatura, que sabemos ter raízes muito profundas e que remontam a tempos muito 

longínquos. Destacamos Teixeira de Pascoaes, autor contemporâneo, por estarmos 
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conscientes de que este autor é um exemplo perfeito da melhor tradição da poesia 

portuguesa, mormente a do século XIX, quer na sua faceta romântica, quer na sua faceta 

realista. Com influências de João de Deus, ao nível romântico, de Guerra Junqueiro e de 

Antero, mais na sua vertente realista, mantém o espírito garrettiano a nível da 

sensibilidade. Se algum desinteresse houve em relação à obra de Pascoaes, 

contrariamente à atualidade, pois o autor tem merecido a atenção e o interesse de muitos 

investigadores, num quadro de crítica literária, filosófica ou outros, talvez o desinteresse 

fosse, efetivamente, 

porque foi o último romântico da poesia portuguesa; o último a assumir a 
condição de poeta, não como um engenheiro de palavras e de tropos, não como 
um fabricante de originais formas literárias, não como um investigador 
semântico e fonético, não como um organizador ou desorganizador de 
imagens – mas como o vate e o profeta, como o vidente e também como o 
oficiante inspirado da liturgia não canónica de uma particular e contudo 
universal revelação (Quadros 1992: 111).  

Todavia, Pascoaes manteve-se comprometido com o Simbolismo, nomeadamente 

na dimensão que a estética romântica lhe mereceu. Este simbolismo prende-se com o seu 

interesse pelo Vago, pelo Oculto, pelo Mistério, pelo Indefinido, pelo Sobrenatural, 

sendo que tudo isto forma uma boa aliança com a referida estética literária. Com efeito, 

a obra de Pascoaes cumpre os critérios das características simbolistas que foram definidas 

por Jacinto do Prado Coelho, e que a seguir descrevemos: 

serão simbolistas os poetas /portugueses/ que participam de todas, ou quase 
todas, as seguintes características: revivescência do gosto romântico do vago, 
do nebuloso, do impalpável; amor da paisagem esfumada e melancólica, 
outoniça ou crepuscular; visão pessimista da existência, cuja efemeridade é 
dolorosamente sentida; temática do tédio e da desilusão (Coelho 1965: 60). 

Importa realçar que, “como quer que seja, o que é facto é o Simbolismo, visando 

como alvo esses principais procedimentos operatórios, não deixa de admitir, como é 

óbvio, um conjunto de motivações de raiz filosófica, religiosa e literária” (Maior 1996: 

24).  

Em suma, podemos afirmar que Pascoaes é um poeta simbolista em trânsito para 

a modernidade, ou seja, não fica reduzido apenas no plano da subjetividade, mas opera a 

fusão entre o sujeito e o objeto.  

Desde muito cedo, muito antes de ser considerado figura proeminente da 

literatura e da cultura portuguesas, Pascoaes vislumbrou ser poeta, revelando uma 
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vivência deveras peculiar e original e um comprometimento com as coisas da natura que 

se refletiram numa escrita saudosa. Assim, numa tentativa frustrada com Embriões 

(1895), a sua primeira obra poética, que lhe valeu uma terrível desilusão, a sua 

consagração literária chegaria, mais tarde, com a publicação de Sempre (1898), obra 

referencial. Publicou, no entanto, pelo meio, Belo I (1896), Belo II (1897) e À Minha 

Alma (1898). Nestas obras já revela o seu caráter original e o teor espiritual, aspetos que 

caraterizam toda a sua vasta obra. Através de Belo I e Belo II, Pascoaes concebe de forma 

hierarquizada toda a matéria que espiritualiza de modo progressivo e ascendente:   

transparece uma visão hierárquica do Universo, do mineral ao espiritual, que 
tem no Homem, representado pelo pastor Belo, o centro e o caminho de uma 
ascensão espiritual crescente: a pouco e pouco, desdobra-se a realidade 
material em espiritual, a memória em sonho, a lembrança em esperança, a 
carne em espírito. Marca dessa ascensão espiritual, que estará sempre presente 
na obra de Pascoaes, é a constante transfiguração da sensualidade em 
religiosidade, do nítido Real em brumoso Irreal, da presença corpórea em 
ausência saudosa (Sá 1999: 12). 

Por sua vez, no texto À Minha Alma, o autor, com a mesma expressividade, dilata 

toda a ambiência dos Belos. Expande, de modo reiterado, a dimensão da presença na 

ausência, a duplicidade das coisas, nomeadamente o seu lado feminino ou saudoso, visto 

que Pascoaes nomeia a Saudade como sendo feminina. Portanto, como refere Sá, na obra 

À Minha Alma, o autor,  

mais não faz do que prolongar a atmosfera criada em Belo, desenvolvendo, 
porém, dois temas que mais caros serão a Pascoaes: o tema da ausência como 
verdadeira presença e o da ambivalência de todas as coisas, através da qual o 
poeta compreende e interroga o seu lado feminino (o da sensibilidade da sua 
alma) que dele, para sempre, passará a fazer parte (Sá 1999: 12). 

No fundo, o poeta atribui alma a todas as coisas criadas e incriadas, visíveis e 

invisíveis e procura a harmonia cósmica entre elas, dentro de uma conceção panteísta 

transcendentalista.  

Todavia, numa bibliografia tão vasta e diversificada, como a de Teixeira de 

Pascoaes, teremos de atender e perceber as diferenças entre o autor de 1895 a 1915 e o 

autor de 1934 a 1952, verificando assim a complexidade inerente à interpretação de 

Pascoaes, quando consideramos o que difere, o que se mantém ou se rompe, a nível destas 

duas fases. A primeira fase é indubitavelmente a da “campanha saudosista” (Soares 2007: 

307), a última é aquela em que, sem abandonar a causa, apenas resume e desenvolve 
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alguns pontos e “pouco mais acrescenta à ideologia saudosista” (Soares 2007: 307), uma 

vez que o principal dessa campanha está dito (Garcia 1976: 181). Encontramos, porém, 

como certa a saudade, que é aglutinadora de toda a obra e é visível desde a primeira 

publicação, Embriões, até ao final. Portanto, no seu processo de escrita e de pensamento 

há que ter em linha de conta a cronologia bibliográfica para um maior entendimento da 

evolução de Teixeira de Pascoaes, enquanto escritor, enquanto homem e enquanto 

pensador.  

Como referimos, será o Sempre (1898) a consagrar definitivamente o autor que, 

entretanto, dará à estampa Terra Proibida (1899). A Profecia – por Dois Poetas (1900), 

À Ventura (1901) e nova edição de Sempre, bastante refundida e acrescentada (1902), 

Jesus e Pã (1903), que coincide com o suicídio do seu irmão António e onde detetamos 

a sua tendência filosófica e os princípios subjacentes ao Saudosismo, que virão a ser 

consubstanciados em Marânus (1911) e Regresso ao Paraíso (1912), também elas obras 

emblemáticas. Estas duas últimas obras foram redigidas posteriormente a Para a Luz 

(1904), Vida Etérea (1906), muito de encontro à harmonia cósmica e busca de Absoluto, 

As Sombras (1907) de pendor mais espiritual e Senhora da Noite (1909). Publicadas que 

foram as Elegias (1912) no mesmo ano de Regresso ao Paraíso é editada também a 

conferência O Espírito Lusitano ou o Saudosismo. No ano em que se instala 

definitivamente no Solar de Pascoaes, em S. João de Gatão, publicam-se O Doido e a 

Morte (1913) de conceção mais filosófica e a conferência O Génio Português na sua 

Expressão Filosófica, Poética e Religiosa. No ano em que se editam Verbo Escuro, onde 

inaugura a prosa poética e A Era Lusíada (1914), ocorre a polémica com António Sérgio. 

Em 1915 publicam-se a Arte de Ser Português e a separata Miss Cavell e em 1916 A 

Beira (num Relâmpago), ano de abandono da direção literária de A Águia. A estas obras 

seguem-se Os Poetas Lusíadas (1919), que reúne as conferências proferidas em 

Barcelona, a Elegia da Solidão (1920), O Bailado e Cantos Indecisos (1921), a 

Conferência e A Caridade (1922). No ano em que Pascoaes entra para a Academia de 

Ciências de Lisboa, publica A Nossa Fome (1923), primeiro fascículo de uma série que 

virá a ser interrompida. A Elegia do Amor, O Pobre Tolo e Jesus Cristo em Lisboa são 

publicados em 1924, o último em coautoria com Raul Brandão. Em 1925 publica 

Sonetos, Londres, D. Carlos, escrito em 1919, e Cânticos. Seguem-se O Livro de 

Memórias (1928), a primeira biografia – São Paulo (1934), Painel (1935), a segunda 

biografia – S. Jerónimo e a Trovoada (1936), O Homem Universal (1937) e a terceira 

biografia – Napoleão (1940). No ano de 1941 edita O Penitente (Camilo Castelo Branco) 



100 

e, sequentemente, vai editando Duplo Passeio (1942), a quarta biografia – Santo 

Agostinho (1945), na altura muito contestada no seio da Igreja Católica, Versos Pobres 

(1949), O Empecido e as conferências – O Drama Junqueiriano, Guerra Junqueiro e 

Pró-Paz (1950), a novela – Dois Jornalistas e Aos Estudantes de Coimbra (1951). 

Postumamente são publicados Últimos Versos (1953), A Minha Cartilha (1954), Uma 

Fábula – O Advogado e o Poeta (1978), permanecendo inéditos Versos Brancos, O 

Senhor Fulano, a conferência Fernão Lopes e Cantos Empedernidos.  

As grandes bibliografias de um autor devem ser lidas pela ordem em que as obras 

foram escritas, pois estas mostram os trilhos, os caminhos da alma humana, 

nomeadamente as biografias dos santos escritas pelo Poeta-Filósofo. A obra de Teixeira 

de Pascoaes veio a consagrá-lo a nível internacional e, de certo modo, retratam o próprio 

autor e o percurso seguido. Pensamos que Teixeira de Pascoaes viveu entre Jesus e Pã, 

nunca, todavia, se deixando vencer ou apoderar por nenhum deles. Permaneceu neste 

limbo, entre um e outro, o que o transformou num ser inquieto e visionário, sem 

condicionar o seu pensamento ao atavismo da religião católica ou do catolicismo, nem 

se render ao deslumbramento pelo efémero, pelo terreno, ao ponto de se reverenciar 

totalmente a Deus Pã. Este duelo, esta inquietude metafísica, traduz-se numa fascinante 

labuta escrita e permitiu-lhe desenvolver o seu pensamento religioso, sendo que para o 

autor “a poesia religiosa é a mais alta expressão da alma humana” (Pascoaes 1987: 44, 

OPL). 

Pascoaes preteriu o efémero, o terreno, o ilusório e penitenciou-se ao longo de 

uma vida à materialização do seu pensamento escrito. De forma autêntica, indagou sobre 

tudo, encontrando fascínio, por um lado, em Cristo e, por outro lado, em Pã. Isto só 

denota o espírito aberto e, sobretudo, crítico, que lhe são inerentes. Claramente monástico 

no tipo de vida que levou e adepto fervoroso do modo franciscano, pelo qual nutria 

grande empatia, procura incessantemente a religiosidade ou melhor a espiritualidade, o 

que se verifica sobretudo nas biografias de santos da fase final do deu percurso literário, 

como notou Alcoforado:   

a religiosidade de Pascoaes é um espaço de perturbadora manifestação – 
como, creio, à grande maioria dos portugueses parece ser concedido que seja. 
E as grandes biografias de Santos que escreve, na última parte da sua vida, e 
no carácter polémico que as reveste, são disso exemplo (Alcoforado 2004: 
228). 
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Como podemos observar, a religiosidade pascoaesiana é turbadora, é inquietante, 

é inconformada, como tal, não constitui mero acaso a escolha dos biografados, desde 

logo todos santos, para assim, de forma simbólica manifestar o seu pensamento crítico 

em relação a dogmas e preconceitos. Pascoaes perfilhou um tipo de vida e escreveu uma 

obra que contempla a parte religiosa ou espiritual e a indagação religiosa concedeu-lhe 

dons incalculáveis de verbo, tornado escrita, pensamento, filosofia, religião e literatura. 

Na verdade, 

o sistema poético-filosófico de Pascoaes apresenta-se sempre como um
desafio, onde se inscrevem e são acolhidas as mais diversas formas ou
dimensões do pensamento, no qual tudo parece ter lugar e em que a
conciliação é a inclusão de contrários, ou como tal considerados, aparecem e
desaparecem, num pensamento paradoxal que tem talvez no ateoteísmo o seu
maior exemplo (Natário 2010: 40).

Ao poeta cabe, assim, revelar o que é visível e o que é invisível, o que é facilmente 

dizível e o que é quase ou mesmo indizível, dando a conhecer outros limites indiscritíveis 

e desconhecidos da natureza, da paisagem e do mundo. Assim sendo, “então, o poeta é o 

ser, quase divino, que faz com palavras o que Deus fez com água terra e sol” (Pascoaes 

1987: 47, OPL). De facto, o poder do poeta é grandioso, na medida em que ele antevê e 

vaticina, revela o que permanece oculto para os demais mortais. O Poeta-Filósofo busca 

incessantemente o contraponto da base física de tudo, na sua outra base mais espiritual, 

mais metafísica. O oculto é algo que o poeta deseja desvendar e a divindade é, para 

Teixeira de Pascoaes, uma ocultação do que está por detrás das coisas e dos seres, por 

detrás da sua origem, da sua presença, da sua perenidade ou finitude. O homem não é 

perfeito e, após a sua queda, poderá ascender, por meio da Saudade, à redenção universal. 

Assim e  

por isso, conclui Pascoaes ser o Universo a expressão cósmica da Saudade e 
esta a alma do mundo, “onde se realiza a unidade de tudo quanto existe”, e 
onde se percebe “a Religião e a Filosofia que ela contém” é que o seu 
pensamento assistemático, centrado num processo discursivo de múltiplas 
determinações metafóricas, à medida que procura desocultar com o seu estilo 
meio fantástico e a pulsão permanente de uma vida e um pensamento sempre 
activo e em contínua transcensão, resulta numa espécie de deslumbramento, 
onde, o que nos excede nele e dele, se impregnava (Natário 2010: 53-54). 

Pascoaes, partilha da ideia de que o metafísico não significa a negação do físico, 

antes pelo contrário, complementa-o: “daí, em Pascoaes, a celebração da Natureza, de 
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todo o Cosmos, no qual ele encontra o metafísico – não só nas estrelas, mas também nas 

montanhas, nas árvores, nas pedras” (Natário 2010: 58). 

Por conseguinte, para Celeste Natário, 

o Cosmos procede num movimento de “dentro para fora”, isto é, do imaterial
para o material, sendo a matéria o ponto de partida para o conhecimento da
essência. É a partir deste movimento que o cientista procurará a fixação do
mesmo, ou, dito de outra forma, procurará estabelecer regularidades, o que
segundo Pascoaes, torna a visão científica necessariamente incompleta,
classificando-a como “absurda”, por jamais se situar numa visão fixista ou
cousista, como diria Leonardo Coimbra, de um Cosmos eternamente
dinâmico. Pelo contrário, só o Poeta terá capacidade de percepção do carácter
permanente activo e criador do Universo (Natário 2010: 58).

Podemos afirmar que Pascoaes é um poeta do dinamismo e da criação, pois 

através do seu pensamento e poder imagético, cria e recria entre as coisas uma dinâmica 

pura ou quase sistémica e em constante movimento. Portanto, Pascoaes não é um poeta 

estático, linear mas, decididamente, é um poeta criador e mentor de um mundo novo, de 

um novo Reino Universal. E, como afirma Pascoaes, “assim aparece a Poesia, que é a 

voz da Esperança espiritual a conceber um novo mundo: o Reino do Espírito 

subordinando o Reino da Matéria” (Pascoaes 1987: 43, OPL). Deste modo, neste novo 

reino espiritual Pascoaes propõe,  

…o homem conhece a essência a partir da realidade fenoménica, a partir do 
que ele é, do que ele sente, face à natureza e às coisas que o rodeiam, aquelas 
mesmas coisas que, afinal, são as sombras, que o poeta vai encher de vida, até 
mesmo de excesso, por representarem estas o reflexo de algo que para além 
delas está…Será que se pode perguntar ser possível existir Pascoaes sem 
aquilo que ele diz ser que não era o que é? (Natário 2010: 59).  

A resposta ficou atrás bem clara. O que, de algum modo, permitiu que Pascoaes 

se tornasse no poeta que foi, no poeta da revelação, também está profundamente radicado 

naquele que foi o seu húmus natal. 

Contudo, reforçamos a ideia de que Pascoaes preconiza a Saudade como mãe ou 

origem de todas as religiões e, “sendo assim a Saudade é um princípio religioso que é 

uma espécie de natureza perene de todas as religiões, na medida em que ela é a própria 

imagem da parturiente, o céu onde ou a terra sobre e sob a qual nasce e morre 

ciclicamente, o sol de uma nova religião” (Borges 2006: 402).   

No fundo, Pascoaes, através do seu pensamento poético, cumpre uma tarefa que 

lhe foi destinada, porque “o poeta é um enviado” (Pascoaes 1987: 44, OPL). Na esteira 
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deste ideal, vai ao encontro de outros pensadores e poetas do seu tempo, que esperam um 

ressurgimento de Portugal. Isso é evidente, na seguinte afirmação: “só dos poetas 

espontâneos tratarei, porque na sua poesia melhor se define e revela o génio da minha 

Raça. Eles são os enviados de Deus à velha Lusitânia, para que ela reze e cante, sobre o 

mundo, a elegia eterna da Saudade” (Pascoaes 1987: 44, OPL). O poeta visiona que, pelo 

sentimento religioso, convertido em saudade cósmica e de alcance universal, Portugal 

será eleito como o lugar destinado a ser o berço da igreja mãe de todas as igrejas, fraterna 

e universal. A propósito, Luísa Borges afirma que “é também nesta tessitura muito 

particular que se inscreve o papel específico de Pascoaes, enquanto profeta lusitano da 

Saudade” (Borges 2006: 402). Assim, todos estes aspetos são uma evidência flagrante de 

que “a Saudade como uma deusa e uma Musa e o Saudosismo, enquanto sua expressão 

filosófica e religiosa realizada num discurso poético, são a grande linha condutora dentro 

da multifacetada obra de Pascoaes” (Borges 2006: 400). 

Deste ponto de partida, podemos antever que a Saudade e o Saudosismo serão o 

fio condutor de uma religião nascente e de matriz lusitana bem como de um pensamento 

poético-religioso. Como afirma Borges: 

assim sendo, como se pode constatar a partir da leitura das conferências e dos 
livros que Pascoaes realizará posteriormente, a Saudade e o Saudosismo, 
entendidos como uma nova religião ou um novo sentimento religioso, 
continuarão a ser uma constante do seu discurso (Borges 2006: 400). 

Posto isto, na linha de Paulo Borges, julgamos que “jamais será consensual 

considerar filosófico o pensamento pascoaesiano” (Borges 2008a: 45). Portanto, e face 

ao exposto, podemos interrogar com Luísa Borges se “será Pascoaes herético? Gnóstico? 

Anticristão?” (Borges 2006: 433). Na verdade, podemos adiantar que “como profeta 

assumido, Pascoaes propõe, ou antes, como Paulo, São Jerónimo ou Santo Agostinho, 

anuncia a sua interpretação, não apenas do cristianismo, mas do arquétipo da Virgem-

Mãe. Esta anunciação traduz uma visão não do passado ou do presente, mas do futuro” 

(Borges 2006: 434). Logo, inquestionavelmente, “a visão pascoaesiana da Virgem-Mãe 

a que Pascoaes deu o nome de Saudade será, pois, atlântica e não mediterrânica” (Borges 

2006: 434). Ou seja, Pascoaes perfilha de uma visão universalista da Saudade, mas 

igualmente de uma Saudade portuguesa conquistadora e ecuménica. No entanto, a 

procura religiosa e moral de Pascoaes é, no fundo e acima de tudo, uma procura poética, 

encontrando nesta demanda, a mão prodigiosa daquela que ele nomeou de Saudade, que 
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sobre “o génio português acenderá, sobre a terra, uma Vida nova” (Pascoaes 1988i: 78). 

Portanto, nesta sua perspetiva universalista, a alma e a língua portuguesas chamam a si o 

ónus da anunciação e da conceção una do mundo, mas, ao mesmo tempo, “Pascoaes 

discute, demoradamente o princípio da liberdade humana, acabando por negar a 

insubstancialidade do mal e a substancialidade do bem, pedras de toque fundamentais de 

uma ontologia e de uma ética, não só agostinianas, mas também platónicas” (Borges 

2006: 438-439). Por isso, em obras profundas, nomeadamente, em São Paulo, São 

Jerónimo e em Santo Agostinho, que são meditações complexas sobre o princípio da 

autoria literária, correspondendo a uma busca permanente da sua ontologia particular na 

alma de saudade, Pascoaes projeta-se em tudo o que escreve. Ele erige a Saudade a pessoa 

divina. Pascoaes, no fundo busca a sua própria alma em cada um dos biografados, através 

deles retrata-se a si próprio, elegendo-se como figura principal das biografias. 

Assim, por um lado, Pascoaes veicula, através da sua escrita a ética e a moral 

religiosas numa procura incessante, por outro lado, incorpora na sua literatura um poder 

sobrenatural sagrado, porquanto, segundo Luísa Borges, 

a escrita não é, simplesmente, literatura, mas uma onto-teologia. O seu 
exercício é por isso, profético. A escrita é rito e ritual, geradora de mitos e 
recriadora de mitologias. Digamos que, em Pascoaes, os livros procuram, 
ansiosamente, apaixonadamente, o seu autor. Cada livro é como uma Bíblia 
que traduz a busca emocional e desesperada pelo seu autor enquanto entidade 
mistérica (Borges 2006: 439). 

Prodigioso no Verbo e enigmático e paradoxal na fluidez literária, estamos 

crentes que Pascoaes, enquanto autor, religioso e pensador-filósofo, permanece um 

desafio para os estudiosos. A Saudade será, para Pascoaes, uma musa inspiradora, 

atravessando-se em toda a sua obra, dando-lhe caráter e alma, personificação e vida, 

sentimento e unicidade, sempre em ascensão à procura de um Novo Reino Espiritual. De 

resto, o autor serve-se da escrita precisamente para isto mesmo, para dar corpo a uma voz 

votiva, pois “Pascoaes ajuntava ao valor absoluto da sua obra o mérito de actuar 

directamente na cultura e na literatura portuguesas” (Sá 1999: 21). 

Nunca é demais salientar que a saudade é a linguagem tutelar do discurso 

pascoaesiano, como o notou Maria das Graças Sá:  

se Pascoaes ficou conhecido na história da literatura como o poeta da Saudade 
não foi só porque nos seus versos, não raras vezes, a nomeou ou invocou. Nem 
tão-só, por ter sido ele a elegê-la e a teorizá-la como característica específica 
e privilegiada da Raça e, como tal, se ter transformado, do ponto de vista 
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cultural e literário, no fundador do «saudosismo». Foi-o também – e este 
aspecto é, por vezes negligenciado –, porque é esse sentimento-ideia que 
modela o clima inspirado dos seus versos, a composição sui generis da sua 
linguagem, a tessitura formal, conceptual e temática da sua escrita (Sá 1999: 
30). 

Portanto, a Saudade constitui a porta de entrada para o mundo imaginário do 

poeta, fundamento de inspiração lírica ou princípio de pensamento filosófico, alcançando 

uma extensão ontológica, cosmológica e teológica. 

Assim sendo, Pascoaes não foi um poeta contido e proporcionou-nos uma prosa 

e poesia repletas de novas interpretações. Nesta obra, cujo discurso está aberto a novas 

interpretações, podemos discernir uma busca incessante do autor pela perfeição das 

coisas e do Ser, nomeadamente da escrita e evolução de si próprio, dando azo a essa voz 

que o perseguia misteriosamente, como ele o afirmaria, e lhe vai permitir conceber a obra 

que, no entender de Luísa Borges, é  

um dos aspectos mais fascinantes da expressão de Pascoaes (...), precisamente 
o seu carácter antitético, heraclitiano, que se constrói negando
sistematicamente o princípio de contradição. Para este autor, a obra de
Pascoaes realiza magicamente o impossível: a unidade numa imensa
diversidade de discursos, a unidade dos contrários no interior mesmo de cada
um desses discursos (Borges 2006: 48).

Sobre uma opinião de Cesariny em relação a Pascoaes, Borges refere que, “o autor 

[Cesariny] chega mesmo a comparar o poeta com Breton e Pessoa, dando a entender que 

Pascoaes os ultrapassa em intensidade e expressão” (Borges 2006: 49). Convém acentuar 

o papel preponderante que Cesariny teve para refrear algumas vozes menos elegantes e

demeritórias para com Pascoaes, cabendo-lhe a virtude de relançar o interesse e o valor

literário e cultural do poeta.

Pascoaes, com uma obra que sabemos ser saudosista, é influenciado pelo 

romantismo (Pereira 2004: 357-370) e é um dos artesãos do neogarrettismo. Assim, “a 

interpretação do neogarrettismo, do mito sebástico e do saudosismo remete-nos para um 

universo mítico e imaginário e um idealismo exacerbado” (Cameirão 2010: 25). Estes 

mitologemas são “características do povo português e (…) um antecedente à introdução 

da personalidade literária de Teixeira de Pascoaes (Cameirão 2010: 25). Na verdade, 

“Pascoaes, retomando os valores poético-filosóficos do neogarrettismo, vai consolidar o 

mito sebástico e criar o Saudosismo, imprimindo-lhes uma profundidade tal, que os 

transforma no fulcro dos seus ideais” (Cameirão 2010: 25). 
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No dizer de Eduardo Lourenço, o pensamento místico-nacionalista pascoaesiano 

é um percurso traçado por Oliveira Martins e vem até Mário de Sá-Carneiro e Fernando 

Pessoa. Todos, em comum, escrevem  

transfigurando a miséria deprimente do «Portugal contemporâneo», cujo 
retrato a vitríolo Oliveira Martins traçará, no ouro imperial da nossa passada 
aventura. Este ouro e este império, com simbolísticas maiúsculas, atravessarão 
o nosso percurso nacionalista-simbolista de fins de século e chegarão intactos
para sofrer as suas supremas metamorfoses nacionalistas e místicas a Sá-
Carneiro e Fernando Pessoa (Lourenço 2001: 88).

Como sabemos, este caminho segue no trilho do já anteriormente traçado por 

Garrett e Herculano e, muito antes, por Camões. 

Este projeto em torno do alto destino nacional foi coroado por Pascoaes com o 

seu saudosismo nacionalista. Esta portugalidade pascoaesiana visava reerguer a nação, 

colocando-a à altura do tempo de Quinhentos: 

Consegue ainda Pascoaes, num admirável sonho de cultura e de ressurgimento 
nacional, subverter o sentido do olhar retrospectivo da realidade histórica 
portuguesa: os Descobrimentos, entendidos até então como marca do apogeu 
da Nação, passam a ser lidos como o sinal material e visível daquela que será 
a verdadeira aventura da Pátria: a aventura poética e espiritual (Sá 1999: 9).  

Pascoaes pretendeu, na verdade o ressurgimento de Portugal através da Saudade, 

tendo sido alvo de críticas e polémicas, designadamente da escola positivista lisboeta, na 

qual se destaca o pedagogo e poeta António Sérgio. Tendo sido menosprezado por muitos 

e até ridicularizado, certo é que Pascoaes prosseguiu escrevendo uma obra que, ainda 

hoje, é capaz de captar a atenção de críticos, ensaístas, investigadores e leitores, que nela 

descobrem sempre algo de novo, de desconhecido, de inovador. Como tal, se Teixeira de 

Pascoaes pode ser considerado um poeta dentro do modernismo, do simbolismo e até do 

romantismo, certo é também que a sua obra despertou o interesse dos surrealistas, 

nomeadamente no âmbito da poesia, sendo que “há nela uma luz votiva, uma promessa 

de reaquisição, que em nenhum outro lado, no que diz respeito a Pascoaes, se encontra” 

(Franco 2010: 11).  

Em suma, podemos afirmar com Lurdes Cameirão que a sua obra é “um dos mais 

belos legados poéticos e prosaicos da Literatura Portuguesa” (Cameirão 2000: 246), 

sendo a um tempo legado e inspiração. 
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A tríade filosofia, religião e literatura, em Pascoaes, continua amplamente em 

aberto, sendo digna de apurada reflexão. 

3. Teixeira de Pascoaes no contexto do pensamento filosófico português

De modo a que compreendamos e contextualizemos o pensamento filosófico de 

Teixeira de Pascoaes, é importante caracterizar o ambiente filosófico português no seu 

tempo.  

Desde logo sobressai a pouca representatividade da filosofia em Portugal. As 

correntes filosóficas vigentes eram apanágio de uma meia dúzia de interessados por estas 

questões, que não eram propriamente teóricos de reputação ultrapassando fronteiras.   

Pascoaes aparece-nos como um pensador, na sua aceção filosófica, mas não 

propriamente como um teorizador da filosofia, ainda que seja o pai do Saudosismo e 

através dele abordasse as principais questões universais da humanidade. Também tem 

uma conspeção distinta da realidade, aliás perseguida por Fernando Pessoa, o que levará 

Eduardo Lourenço a proferir: “o acesso e a conquista de uma nova visão do mundo, 

implica e procede de uma revisitação em profundidade do que Pessoa, na sequência de 

Pascoaes, chamará a alma nacional” (Lourenço 2001: 81). Cremos, portanto, que o 

contexto do pensamento filosófico português, nomeadamente da Renascença 

Portuguesa, tomou consciência da necessidade de encontrar caminhos pátrios morais, 

míticos e visionários, capazes de renovar Portugal. Nesta exaltação da Pátria e neste apelo 

conjunto ao seu renascimento, também encontramos Fernando Pessoa que “colocava 

ainda em 1912 o poema Pátria ao lado dos maiores” (Lourenço 2001: 99), sem 

esquecermos a relevância mítica da Mensagem. Todavia, “entre a Pátria de Junqueiro e 

a Mensagem há a invenção suprema – e porventura a mais genial jamais saída da 

imaginação lusíada – a da Pátria Saudade de Teixeira de Pascoaes” (Lourenço 2001: 99). 

E, nesta senda, encontraremos outros poetas que, como Pascoaes, também são 

filósofos ou, pelo menos, autores preocupados com estas questões de pensar o país, o 

povo, a cultura, a história, a arte, a política, a educação. De facto, “se na cultura 

portuguesa a relação entre poesia e filosofia se afigura inequívoca, Teixeira de Pascoaes 

é um dos exemplos maiores dessa quase umbilical relação” (Natário 2007 : 98). Esta 

osmose perfeita, esta união entre a filosofia e a literatura, de que Pascoaes foi um belo 

signatário, pode igualmente ser encontrada em Fernando Pessoa e Leonardo Coimbra.  
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Arautos do futuro, porque sempre à frente do seu tempo, souberam, 

indistintamente, que “à filosofia cabe dar razão do futuro que, como profecia, sonho ou 

aspiração, foi dinamizando a história singular e mantendo viva a cultura e o culto de um 

povo” (Domingues 1997: 99). Por isso, a tradição, a profecia, a singularidade, a cultura 

portuguesa, a alma nacional, foram valores inestimáveis para Pascoaes e Leonardo que 

tudo fizeram em prol do povo e do seu ressurgimento. Assim, alcancemos “tradição 

entendida como a transmissão de um saber acerca do futuro, como quem diz, acerca da 

finalidade da acção humana; do que há a realizar, não do já feito” (Domingues 1997: 99). 

E o que havia a realizar era uma obra bem grande e de alcance nacional2: reerguer a 

Pátria, uma Pátria de sentido Universal. Segundo Teixeira de Pascoaes, cabia aos 

portugueses, e só a eles, protagonizar tal empreendimento coletivo, moral e renovador. 

Compartimentado entre o final de século XIX e meados do século XX, portanto 

na viragem de séculos, tempos que foram caraterizados por fortes mudanças em termos 

de progresso material e pela enorme insatisfação pelo que a nova civilização não tinha 

operado, o poeta Teixeira de Pascoaes vai definir e tomar um rumo literário 

absolutamente próprio. Todavia, não ficou indiferente às correntes, às ideias, ao 

pensamento e à criação, tomando contacto com elas a partir da informação, da 

convivência, do epistolário ou da opinião. Homem das letras, como vimos, arreigado ao 

ambiente de que se rodeou, Pascoaes manteve uma posição ideológica culturalmente 

interventiva, por imperativo patriótico de defender Portugal da humilhação em que tinha 

caído, decorrente dos abusos que foram sendo cometidos pelos sistemas vigentes. Sobre 

esse tempo, Leonardo Coimbra afirmou: “nós chegamos a um desses momentos críticos 

da história da evolução da humanidade, em que uma transmutação e criação de valores 

tornado erróneas as categorias sociais e as fórmulas políticas” (Coimbra 2007: 33). Havia 

que rever a situação, pois não se podia continuar a capitular com a situação dramática na 

qual o país se encontrava. Adivinhava-se a nascença da República. Pascoaes foi 

assumidamente republicano e contrário ao contexto filosófico da altura reinante, ou seja, 

antipositivista e antinaturalista. 

O contexto político, social e cultural à época de Teixeira de Pascoaes e mesmo de 

Leonardo Coimbra vai caracterizar-se, acima de tudo, pela ambiência de fim de século, 

2Na verdade, o poeta inicia a sua obra de orientação educativa Arte de Ser Português, proferindo: “Ser   
português é também uma arte, e uma arte de grande alcance nacional, e, por isso, bem digna de cultura, 
declarando a sua finalidade, ao dizer que, o fim desta Arte é a renascença de Portugal, tentada pela 
reintegração dos portugueses no carácter que por tradição e herança lhes pertence, para que eles ganhem 
uma nova atividade moral e social, subordinada a um objetivo comum superior” (Pascoaes 1998: 9). 
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um virar de página político em Portugal. Este período foi marcado pela decadência 

finissecular do país, assinalada, de forma decisiva, desde o Ultimatum Inglês de 1890, 

que resultou na perda de valor político, social, cultural e ideológico interno e a nível 

internacional, tendo em conta o protagonismo imperial de Portugal no mundo. Assistimos 

assim à queda do império, ao descrédito da monarquia e a um país que definhava a cada 

dia de forma irreversível. 

Neste contexto vai germinando a doutrina republicana que, embora incipiente, vai 

ganhando corpo e fazendo caminho nos finais do século XIX e início do século XX, 

vindo a República a ser implantada, a 5 de outubro de 1910. O ideário republicano, que 

era comum a Leonardo Coimbra e a Teixeira de Pascoaes, preconizava a elevação 

cultural de Portugal, tentando, por essa via, retomar a influência e o vigor pátrio perdidos 

a nível mundial.  

À tensão política entre monárquicos e republicanos, juntou-se uma situação 

financeira conturbada, marcada pela dívida nacional, propícia a revoluções e convulsões, 

como a que ficou conhecida pela célebre Questão Académica, na qual Leonardo 

Coimbra, no Porto, foi um assumido protagonista. Será a partir deste espírito de mudança 

e de crença na regeneração nacional que emergirá essa que julgamos ser uma das maiores 

heranças culturais, a Renascença Portuguesa. Nascida no seio da recente República, para 

além de defender uma ideologia vincadamente nacional, propunha-se, de igual modo e 

não só por parte de Pascoaes, mas de tantos outros ativistas, atingir uma dimensão 

universalista, muito para além da vernácula pátria.  

Não foi por acaso que este movimento aspirante a um ressurgimento patriótico e 

universal teve o impacto que lhe reconhecemos e que perdura até aos nossos dias, pelos 

valores que disseminou e que podemos considerar atuais. Esses valores são as raízes 

profundas e originárias do Portugal de hoje e do futuro, sendo que a educação e a cultura 

são valores de sempre, ou seja, de todos os tempos. E, “a Renascença Portuguesa foi um 

movimento portuense e nacional, que teve por fim promover a maior cultura do povo 

português nos vários domínios” (Natário 2007: 38). 

Do ponto de vista filosófico, Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes 

afastaram-se da corrente positivista. Mais idealistas e humanistas vieram a desempenhar 

um papel ativo e determinante na formação ideológica, filosófica, literária e estética, na 

cultura e na língua portuguesas, pela atitude cívica nacional e espírito arrojado que 

souberam ter, na vontade que ambos perfilaram no combate ao analfabetismo, à 

ignorância e às insuficiências que a promissora República não colmatara.  
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Por um lado, Teixeira de Pascoaes com o Saudosismo e, por outro lado, Leonardo 

Coimbra com o Criacionismo marcaram indelevelmente o pensamento filosófico 

português. Talvez seja mais correto relativamente a estes dois filósofos, embora mais a 

Pascoaes denominar o seu pensamento como filosófico-poético.  

A esta altura, em que tentamos analisar o pensamento filosófico português no 

final do século XIX e início do século XX, nomeadamente ao tempo da Renascença 

Portuguesa, confrontamo-nos, em nossa opinião, com um campo filosófico em que se 

demarca Sampaio Bruno, que tem uma conceção messiânica e mesmo metafísica, bem 

ao estilo de Teixeira de Pascoaes e que fora bebida em Leonardo Coimbra. Leonardo 

Coimbra foi, na verdade, o grande impulsionador da filosofia portuguesa do século XX. 

A sua atividade intelectual foi determinante na construção do pensamento filosófico, 

iniciado por Pascoaes e difundido na A Águia. Esta revista também funcionou como um 

órgão político, no que concerne ao objetivo de intervir na sociedade e de resolver os 

obstáculos impeditivos do reaparecimento da grandeza da nação portuguesa. Todavia, 

Antero de Quental não pode ser esquecido, pois o seu pensamento foi relevante no 

panorama filosófico português e, como sabemos, inspirador de Leonardo Coimbra, de 

Pascoaes e de muitos outros, porque, 

este Portugal dos fins do século XIX, princípios do XX, medíocre, mendigo 
político da Europa, assistirá estupefacto e incrédulo a uma operação de magia 
poética incomparável destinada a subtraí-lo  para sempre àquele complexo de 
inferioridade anímico que a Geração de 70 ilustrara com tão negra e fulgurante 
verve (Lourenço 2001: 100).  

Perante a decadência, a verve poética e simultaneamente filosófica de Pascoaes e 

Leonardo Coimbra pretende elevar a nação portuguesa ao mais alto destino nacional bem 

como ao maior desígnio universal.   

Na verdade, a filosofia portuguesa pode ser considerada mais como um 

pensamento poético-filosófico, por ter andado quase sempre de mãos dadas com a poética 

nacional. 

A tensão entre pensadores mais racionalistas e positivistas e os mais idealistas e 

humanistas foi evidenciada, tendo ganho terreno, no decurso do tempo, o pensamento 

filosófico que olhava o homem como um todo, sem o desligar do campo metafísico, 

campo este capaz de responder aos problemas que a ciência, a técnica e a razão não 

conseguiam preencher ou satisfazer. Neste alinhamento, encontramos Teixeira de 

Pascoaes e Leonardo Coimbra. Pascoaes fê-lo através da sua doutrina saudosista, 
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enquanto Leonardo Coimbra propô-lo através da liberdade humana, a liberdade 

criacionista, ou seja, a liberdade de ação que, digamos, implica criação. 

Ambos encontram no lado metafísico, na transcendência, a explicação e a 

resposta para as mais diversas insatisfações, com vista à realização humana do homem, 

carente de humanidade, de humanidade universal. Os dois viram na poesia a metafísica, 

que está presente na literatura portuguesa desde os primórdios, e deram conta da extrema 

necessidade desta componente espiritual na vida humana, não sendo possível, sobreviver 

sem ela. A existência humana subsiste e resiste num complemento de razão e sentimento, 

de físico e metafísico, de terreno e transcendente. No Ser há, incontornavelmente, o lado 

divino, o lado esotérico, metafísico, espiritual. Não se verificando isto, o Ser não é 

verdadeiro, completo, uno. Este aspeto místico está presente no saudosismo pascoaesiano 

e no criacionismo leonardino.  

Em síntese, a esta altura, podemos afirmar que a Filosofia Portuguesa serviu de 

plataforma para o incremento da educação nacional e de certo modo para a afirmação das 

características do povo português, deveras realçadas por Teixeira de Pascoaes. No 

período decadente, importava dar relevo à educação, como forma de elevar o povo 

português ao mais alto desígnio, o desígnio universal, ecuménico e moral, a brindar toda 

a Humanidade. Importa realizar um Portugal como centro humanista e global, lembrando 

tempos passados e grandiosos, de que a história portuguesa é fértil. Porém, de um modo 

novo, pois “as descobertas foram o início da sua Obra. Desde então até hoje tem dormido. 

Desperta, saberá concluí-la... ou, melhor, continuá-la, porque o definitivo não existe” 

(Pascoaes 1998: 10, ASP). Neste espírito, fundou Pascoaes o seu pensamento e a sua 

filosofia, muito à frente das ideias filosóficas predominantes, sendo absolutamente 

paradigmática a grandeza pascoaesiana, visto que, “o verbo de Pascoaes rasura ou 

dissolve a nossa pequenez objectiva, onde enraízam todos os temores pelo nosso futuro 

e identidade, instalando Portugal, literalmente falando fora do mundo e fazendo desse 

estar fora do mundo a essência mesma da realidade” (Lourenço 2001: 100). Certo é que 

Pascoaes foi inovador e simultaneamente inspirador, como o viria a ser, também, 

Leonardo Coimbra. Como veremos mais adiante, Leonardo Coimbra fez escola em 

termos da filosofia portuguesa e no que aos discípulos diz respeito, deixou-lhes um 

legado que frutificou em nomes sonantes do panorama filosófico português. 
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3.1 A revista A Águia e outras publicações 

A revista A Águia, que é uma revista de literatura, arte, ciência, filosofia e crítica 

social, surge com uma edição quinzenal, pela mão de Álvaro Pinto, a 1 de Dezembro de 

1910. Logo no ano de 1910, Ano 1, 1ª Série, desempenha um papel preponderante no 

meio cultural da época. Pascoaes ficará intimamente ligado a esta célebre revista e ao 

movimento que está por detrás, almejando revigorar Portugal, através da cultura 

nacional, de modo mais atual e moderno, sobretudo dignificando e amando tudo o que é 

português. As principais figuras do movimento são Teixeira de Pascoaes, Jaime Cortesão 

e Leonardo Coimbra. Ao primeiro cabe o papel de mentor e de doutrinador, tendo por 

base o estabelecimento duma filosofia autenticamente lusitana, em torno da Saudade: o 

Saudosismo. Assim, Pascoaes refere no editorial com que abre a 2ª Série de A Águia:  

o fim desta Revista, é dar um sentido às energias intelectuais que a nossa Raça
possui, isto é, colocá-las em condições de se tornarem fecundas de poderem
realizar o ideal que, neste momento histórico, abrasa todas as almas
sinceramente portuguesas: – Criar um novo Portugal (Pascoaes 1988d: 35).

Em 1913 opera-se uma cisão interna, opositora a Teixeira de Pascoaes, e que 

acaba por retirar de cena António Sérgio, que com ele polemizou, mas também Jaime 

Cortesão e Raul Proença. O visionário saudoso afasta, assim, nomes relevantes da senda 

cultural, mas chama a si jovens literatos como Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, 

que também viriam a dissidir posteriormente. Destas dissidências aparecem as revistas 

Seara Nova, (António Sérgio) e Orpheu, (Fernando Pessoa), com que se inicia o 

Modernismo. 

De início, a revista A Águia não detém o prestígio nem o interesse que lhe é 

reconhecido posteriormente, após janeiro de 1912, data em que surgiu o movimento da 

Renascença Portuguesa e em que a revista passa a ser dirigida por Teixeira de Pascoaes, 

coadjuvado pelo pintor António Carneiro e o colaborador José de Magalhães. Como 

evidencia Simões, “na sua primeira fase, a revista A Águia não se afirma concretamente” 

(Simões 1976: 122). Seria, pois, Pascoaes a desenhar e dar forma ao órgão de excelência 

da Renascença Portuguesa. Desde logo, imprime-lhe um caráter que visava a completa 

ressurreição da Pátria Portuguesa e a educação dos portugueses, oficializando-a como 

veículo máximo do Saudosismo. 

A revista A Águia, que nasceu a 1 de Dezembro de 1910, surge pouco depois da 

implantação da República, que ocorreu a 5 de Outubro de 1910. Como vemos, logo que 
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nasceu a República foi gerado não propriamente o seu arauto, mas aquela que viria a ser 

a revista cultural e proclamatória da Saudade e do Saudosismo pascoaesianos. Esta 

revista já ao tempo deu que falar e continua atualmente a ser motivo de interesse de 

muitos estudiosos, intelectuais e investigadores. Apesar de ter sido dada à estampa muito 

pouco tempo após a República, “são poucos os textos que se entusiasmam com a 

recentíssima implantação da República, aparte um contributo político-legal de Teixeira 

de Pascoaes” (Meirinhos 2010: 9), que foi um republicano assumido. A República não 

entusiasmou propriamente os colaboradores de A Águia que dela pouco eco fizeram.  

Todavia, Pascoaes assume-a em pleno e abre-lhe as suas portas por intermédio 

deste quinzenário ao proferir nele:  

Nesta sagrada hora da nossa História, em que o Povo Português, liberto, enfim! 
da escravidão e da corrupção monárquicas, principia a respirar e a viver uma 
vida mais justa e verdadeira, não devemos esquecer as nossas pobres 
populações rurais, distantes das cidades onde esta nova vida se agita, curvadas 
sob o peso dum trabalho duro que a fome torna ainda mais duro! (Pascoaes 
1988a: 3).  

Nesta altura, Pascoaes para além de saudar a recém-nascida República, dá-nos 

simultaneamente conta das suas preocupações com o povo, nomeadamente com os mais 

desprotegidos, como aquela franja de população que se dedica ao trabalho árduo da 

agricultura, que pode inclusivamente passar fome e que está entregue à sua sorte, sem 

ninguém que a defenda. Através de escritos a propósito, nomeadamente, Os Lavradores 

Caseiros, publicados na revista que virá a dirigir, Pascoaes assume o seu lamento pelas 

pessoas de baixa condição socioeconómica e cultural. Deste modo, a preocupação com 

os lavradores, ou seja com os mais humildes e desprotegidos, bem como com a terra 

torna-se recorrente em Pascoaes. Inicialmente, esta preocupação com a terra e com o ser 

humano teve um âmbito social, político, e ético; posteriormente a sua esfera alargou-se, 

para também abranger uma vertente cívica de cidadania e moral. Mais tarde, assumiu-se 

como uma preocupação mais espiritual e evolutiva de caminho para a perfeição, ou seja, 

para o encontro da alma portuguesa, da “alma excepcional, instintivamente naturalista e 

mística, que criou a Saudade, promessa duma nova Civilização Lusitana”3 (Pascoaes 

1988a: 3). Neste encontro de perfectibilidade centra-se o Homem e a Natureza 

espiritualizados, conceção que se enquadra no “panteísmo transcendentalista”. 

3 Pascoaes utilizava mais o termo lusitana em detrimento de portuguesa, o mesmo Pascoaes viria a deixar 
declinar, a propósito da Renascença Portuguesa, o vocábulo Lusitana, por ele eleito, por melhor definir a 
alma portuguesa. 
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Não sendo de todo, as preocupações com a República as mais expressas na A 

Águia, o que não seria de estranhar, visto a mesma ser coetânea da República, será porém 

na defesa acérrima da escola que a República será mais manifestamente retratada nesta 

revista. Como refere Pascoaes, “depois de educado e libertado” o Povo seria outro, muito 

mais participativo e interventivo. Pela educação, Pascoaes visionava a liberdade e a 

vontade do povo para levar por diante a regeneração de Portugal, por via da cultura e da 

língua portuguesas. Como veremos neste trabalho, mais adiante, esta perspetiva também 

foi defendida por Leonardo Coimbra. A Renascença Portuguesa e, por sua vez, as 

páginas de A Águia, indubitavelmente, em muito contribuiriam para a difusão deste 

ideário.  

No fundo, a Renascença para além da crítica elevada à sociedade, como se 

expressa no manifesto “Ao Povo”, previa consumar o progresso moral, social, cultural, 

político e económico do país. Para Pascoaes, este movimento “devia gerar uma 

transmutação no próprio homem, despertar a consciência para o sentido e o valor de ser 

português, pois não bastava progredir, mas sim renascer” (Samuel 2004: 26). Desta 

forma, o homem não devia ficar refém do progresso, mas do espírito, pelo que em 

Pascoaes há um acento da Renascença de cariz espiritual. 

A publicação quinzenal efetua-se, porém, com algumas intermitências, pois nem 

sempre se conseguiu com eficácia manter a periodicidade almejada. A revista A Águia 

sofreu um período de paralisação na sua impressão e vem a público novamente, após 

meio ano de ausência em janeiro de 1912, pelas mãos de Teixeira de Pascoaes com o 

subtítulo de “O Órgão da Renascença Portuguesa”, movimento igualmente perfilhado 

pelo poeta, sofrendo ainda alterações significativas quanto ao formato, número de 

páginas e papel de impressão. No entanto, a revista “conserva o apuro literário e a 

invenção gráfica enriquecida pela ilustração, incluindo agora o primor artístico e 

tipográfico das gravuras extra-texto” (Meirinhos 2010: 10). Mais ainda, “na capa, a águia 

abandona o voo entre falésias e nuvens, ganha pose majestática, quase humana, com os 

pés em exígua terra de um quarto de hemisfério aquático” (Meirinhos 2010: 10). Mas, 

“sobretudo, A Águia ganha um programa, torna-se o órgão da recém fundada Renascença 

Portuguesa, sociedade que entre 1912 e 1915 publicará também o boletim A Vida 

Portuguesa” (Meirinhos 2010: 10).  

Teixeira de Pascoaes, acompanhado nos seus intuitos de renascimento nacional 

por várias e prestigiadas personalidades da cultura portuguesa, propõe como objetivo 

central de A Águia “trabalhar para o renascimento do espírito da nossa Raça”, 
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pretendendo com isso fazer ressurgir Portugal, retirando-o da escuridão a que estava 

votado desde as Descobertas. Contudo, desta vez, cabia a Portugal algo de 

extraordinariamente inovador, já não ao nível da extensão, mas da profundidade, ou seja, 

não no plano material, mas no plano moral. Para isso, Pascoaes, nas páginas de A Águia, 

desenvolve uma nova doutrina metafísica, centrada em torno da mística Saudade. 

Pascoaes concebeu a Saudade como sendo, simultaneamente, lembrança e esperança, isto 

é, gosto do passado e impulso para o futuro, síntese do paganismo e do cristianismo, do 

sangue ariano e semita, como sendo o sangue espiritual da raça. Como tal, sendo assim 

definida, a Saudade foi metafisicamente integrada na história e no ser português. Afigura-

se-nos, assim, um Pascoaes visionário de um novo mundo e de um novo ser – o homem 

novo, num Portugal ressurgido pelo império da cultura e do espírito. Em suma, o poeta 

amarantino acompanhou a evolução política portuguesa do início do século e, através do 

movimento literário da Renascença Portuguesa, aspirou, acima de tudo, a elevar o nível 

intelectual e cultural dos portugueses, em queda vertiginosa desde os Descobrimentos, 

pelo que proclama o Saudosismo. O Saudosismo une as duas conceções metafísicas – 

paganismo e cristianismo – ao fundamentar na saudade um novo credo religioso, arauto 

da língua portuguesa e digno embaixador da cultura nacional. Todo este pensamento 

filosófico de Teixeira de Pascoaes foi, em larga escala, divulgado naquela que foi o órgão 

por excelência da Renascença Portuguesa, a revista A Águia.  

A revista A Águia reveste-se de uma envergadura e de uma importância marcantes 

a nível político e cultural, como nenhuma outra das que lhe antecederam, tais como a 

Nova Silva, a Ideia Livre, A Vida e A Revista. Nesta última, publica-se um poema de 

Pascoaes, de compleição panteísta saudosista, mas sem título. A revista Límia aparece 

sem grande repercussão, embora nela tenham participado alguns aguilistas, 

nomeadamente, Teixeira de Pascoaes e o próprio Leonardo Coimbra. Quase a par de A 

Águia publica-se, no mesmo ano, em Coimbra, a revista A Rajada, que não teve a 

participação quer de Pascoaes, quer de Leonardo. Nesta mesma cidade, publica-se a 

revista Dionysios, posteriormente editada no Porto, contando com a participação de 

muitos dos aguilistas, mas não com as colaborações de Pascoaes e de Leonardo. Estas e 

outras revistas, como a Labareda e a Atlântida, tiveram, de algum modo, uma ligação à 

revista A Águia.  

Após a publicação do órgão da Renascença Portuguesa A Águia, no ano de 1916, 

publica-se a revista Gente Lusa, a qual conta com a participação de Leonardo Coimbra e 

outros influentes colaboradores de A Águia. 
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Em 1921, aparece a Seara Nova, a partir da dissidência de Jaime Cortesão, com 

a revista A Águia. Tendo uma orientação social e profundamente política, marcadamente 

partidária, conduzirá Jaime Cortesão a afastar-se, bem como a muitos mais dissidentes. 

Esta revista, que contou com a colaboração de António Sérgio, entre outros, tinha grandes 

pretensões doutrinárias e visava tornar-se num expoente cultural, à semelhança da 

Renascença Portuguesa. Mas, tal não veio a suceder, apesar de muitos dos participantes 

da revista A Águia nela terem colaborado, após esta ter acabado. Ainda assistimos ao 

aparecimento de outras revistas que, de alguma forma, estavam associadas à A Águia, 

como a Lusitânia, Portucale, Presença, Terra do Sol, Ocidente, A Revista da Faculdade 

de Letras do Porto, A Crisálida, A Nossa Revista, Claridade, Princípio, A Nova 

Renascença, Leonardo, A Nova Presença, e muito mais recentemente A Nova Águia. 

Esta plêiade de publicações, cujo propósito comum se inspirou na revista mãe, A Águia, 

e no projeto cultural do movimento da Renascença Portuguesa, foi, de algum modo, 

acolhendo dissidentes ou congregando novos elementos, que estavam interessados no 

desenvolvimento social e cultural do país e em veicular a sua ideologia e o seu 

pensamento. Porém, nenhuma revista ou movimento obtiveram a projeção de A Águia ou 

da Renascença Portuguesa. 

3.1.1. Pascoaes indissociável da revista A Águia 

Pascoaes é uma figura de proa, associada, de forma inequívoca, à revista A Águia. 

Foi seu colaborador, seu diretor e também foi seu líder espiritual, ao proclamar e 

expressar, através dela, a Saudade e o Saudosismo. 

Dos anais da história literária fazem parte os textos quer de poesia, quer de prosa, 

quer de manifesto, divulgados por Pascoaes através deste referencial literário, intelectual 

e cultural. Esta revista é indissociável de Pascoaes, apesar dos dissabores e dissidências 

que surgiram a partir e no quadro desta, e que estão relacionados com a defesa do 

Saudosismo, do qual este autor não abriu mão. Manteve-se sempre fiel a esta teoria 

filosófica, que viria a tornar-se no cerne da sua obra e a caracterizar a sua poética. A 

revista, cujos objetivos foram delineados em prol dos portugueses e de Portugal, cumpre-

os, assumindo importância no momento histórico em que foi concebida e publicada, isto 

é, no seio da pós-implantação da República, num tempo bastante conturbado, a nível 

social, político, económico e cultural. Pascoaes pretendia elevar e regenerar o país, 
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tornando os portugueses mais cultos e capazes de prosseguir os caminhos já trilhados 

anteriormente, nas Descobertas, protagonizando nestes, todo o seu ideal de português e 

de Portugal, o que denominou de alma portuguesa. Sobre a alma portuguesa afirmou: 

“Sim: a alma portuguesa existe, e o seu perfil é eterno e original” (Pascoaes 1912: 3). 

Também, de acordo com a sua visão, será esta alma a promover o renascimento do país 

e dos portugueses. Para tanto seria essencial cuidar de tudo o que é português, a nível da 

literatura, da política e da religião, desprezando tudo o que fosse importado: “e então um 

novo Portugal, mas português, surgirá à luz do dia, e a civilização do mundo sentir-se-á 

mais dilatada” (Pascoaes 1912: 3). Ainda, segundo Pascoaes, “por mais diferentes que 

sejam as nossas ideias, sob o ponto de vista religioso, filosófico ou artístico, poderemo-

nos sempre entender, porque há um lugar em que todos os princípios e todos os ideais 

fraternizam” (Pascoaes 1912: 2). Define-se aqui o lado profético do novo diretor da 

revista, que não se limita a dirigi-la, mas aproveita as laudas aguilistas para apresentar e 

para dilatar a sua ideia de Portugal e para afirmar o seu pensamento saudosista de caráter 

transcendente. O autor revela, desta forma, o seu génio e a sua originalidade, num dos 

momentos mais prósperos da sua obra, no qual explicitará a Saudade, sentimento 

puramente humano e muito português, quase intraduzível em palavras. Assim, como 

afirma Ribeiro dos Santos, “A Águia identifica-se com a original revelação da Saudade 

e com o seu mentor” (Santos 1990: 101).  

Pascoaes, embora não tenha sido o fundador da revista, sempre foi um dos seus 

colaboradores e veio a ser, mais tarde, o seu diretor literário, funções que assumiu a partir 

do início da segunda série da revista. Faziam também parte desta direção António 

Carneiro, diretor artístico, José Magalhães, diretor científico e Álvaro Pinto, que foi 

fundador e diretor da primeira série e passou então para secretário da redação.  

Pascoaes, o poeta do saudosismo, torna-se assim, o rosto mais visível da revista 

A Águia. Não restam dúvidas que, apesar de todos os contributos e prestações de literatos 

prestigiados e sobejamente reconhecidos no panorama cultural português, como é o caso 

de Leonardo Coimbra, Fernando Pessoa, António Sérgio, Raul Brandão, é a Pascoaes 

que se fica a dever, numa dupla perfeita com Álvaro Pinto, os tempos áureos e proféticos 

deste que foi, por excelência, o órgão máximo e de veiculação dos pressupostos do 

movimento da Renascença Portuguesa.  

O poeta da serra e do rio da sua paixão chega inclusivamente a convidar 

Unamuno, que era um amigo não só de Pascoaes mas também de Portugal, para participar 

com escritos na revista A Águia. Unamuno foi por si nomeado sócio honorário do 
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movimento daquela que foi reconhecida como a mais afamada sociedade literária 

portuense, A Renascença Portuguesa. Em suma, Teixeira de Pascoaes foi o poeta que, 

como nenhum outro, adentrou no universo aguilista, encontrando nele o meio ideal para 

a expressão estética e filosófica, que viria a constituir a matriz de toda a sua obra.  

Pascoaes foi sem sombra de dúvida o memorável dinamizador do movimento de 

1912, que se propõe elevar a cultura do povo português por meio do livro, da revista, da 

conferência e das universidades populares, tendo sido acompanhado neste seu propósito 

por Leonardo Coimbra. 

No enquadramento do início da República, a revista A Águia, à qual, como já 

afirmamos, Pascoaes teve uma ligação muito profunda, teve por objetivo dar um sentido 

às energias intelectuais da nossa raça, a fim de promover a transformação e regeneração 

da vida portuguesa, não através da ação política imediata, mas da ação mediadora da 

educação. Propunha-se assim ultrapassar as falhas e as desilusões relacionadas com a 

nova República, que na sua ânsia de reformas políticas não se acompanhou de uma 

mudança das mentalidades e dos hábitos culturais dos portugueses. 

A revista A Águia, voz da Renascença Portuguesa, foi de capital importância para 

o movimento cultural portuense, que produziu nos inícios do século ideias políticas,

económicas, científicas, filosóficas, pedagógicas e literárias, imbuídas de algum

vanguardismo para a época, encarnando ideais e expetativas, simultaneamente

revolucionárias e regeneradoras, que a Revolução republicana prometera mas não lograra

cumprir. Mas, se a revista A Águia foi importante por tudo isto, ela foi muito

particularmente relevante para Pascoaes, que a partir dela, num vasto conteúdo literário

dissertou sobre como Portugal, no sulco do passado, poderia voltar a ser grandioso.

Saliente-se que, nas páginas de A Águia, Pascoaes não esteve só nesta profecia, sendo

assessorado por muitas outras prestigiadas figuras da história da cultura portuguesa, das

quais Pascoaes se demarcou pela perseverança em algumas das suas ideias. Na verdade,

pensamos ser consensual que a revista A Águia sem a intervenção de Teixeira de Pascoaes

não teria sido o que foi, nem teria aberto tanto confronto de ideias. A Águia foi capaz de

difundir o pensamento cultural da época ao mais alto nível, de revelar opiniões e

correntes vigentes, gerou ainda polémicas. Indubitavelmente, a revista A Águia

notabilizou-se pela singularidade e pela pluralidade que nela se inscreveram, de modo

muito evidenciado. À época, foi bem acolhida e a ela ninguém ficou indiferente,

continuando a ser motivo de reflexão e de inspiração para novos e ousados voos.
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3.1.1.1 O Panteísmo Transcendentalista 

O vocábulo de origem grega, panteísmo, tem como significação “tudo é Deus” e 

prende-se com a doutrina filosófica que concebe que Deus e o universo não se 

diferenciam quanto ao ser, sendo Deus o Criador e o universo a completude da criação, 

com base na filosofia de Espinosa e Hegel. 

Pascoaes, panteísta, poeta cósmico, concebe um mundo para além das aparências, 

vê no cosmos e numa nova cosmogonia a regeneração da Humanidade e o vislumbrar do 

seu futuro pela perfeição, após o pecado, pela mão do criador que se funde no ser criado. 

É, no fundo, a descida de Deus à alma humana, à semelhança criacionista de Leonardo 

Coimbra. 

Panteísta, sem qualquer dúvida ou exagero, visto animar de vida e de alma todas 

as coisas. No dizer de José Marinho, o panteísmo pascoaesiano é “produto duma 

comunhão íntima com os seres, é um verdadeiro panteísmo artístico tal como talvez não 

existe outro. Desde as estrelas até às sombras, desde o rochedo à névoa, quantos seres 

não povoam o mundo de Pascoaes!” (Marinho 2005: 59).  

Até na imagem do seu Marão Pascoaes é panteísta, pois “o sentimento aparece-

nos como essencial ao mundo do físico” (Marinho 2005: 61). Contudo o poeta não reduz 

o seu panteísmo à paisagem, mas, de um modo anteriano, projeta-o para a universalidade

do homem, que se confunde com Deus e se espiritualiza progressivamente, assim como

o universo.

Ele próprio se funde com a Natureza, como evidenciado pelos seguintes versos: 

Já de tanto sentir a Natureza, 
De tanto a amar, com ela me confundo! 
E agora, quem sou eu? Nesta incerteza, 
Chamo por mim. Quem me responde? O mundo. 

(Pascoaes 1996: 146-147, AS) 

Para Pascoaes “Deus acha-se dentro da própria criação, sofrendo como o homem sofre” 

(Marinho 2005: 61). O tema da dor é recorrente na obra de Pascoaes. O poeta e pensador 

finissecular, questiona-se e profere sobre a mesma, 

Qual é a tua alegria, ó Criação? 
A dor da criatura. E, sendo assim, 
A alegria do nosso coração 
É a dor universal que não tem fim! 

(Pascoaes 1996: 147, AS) 
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Tanto a criação como Deus sentem a mesma dor, pois Deus para Pascoaes existe 

na própria criação, sendo “Deus desta maneira o criador da vida e ao mesmo tempo a 

vida que criou ou uma sua parte ou aspecto” (Marinho 2005: 63). 

No fundo Pascoaes implica Deus na criação e na sua realização. Deus transforma-

se em parte da resolução, o mesmo que na perfeição. A busca de Deus, levada a cabo por 

Pascoaes, é incessante, como imparável é a sua vontade de desvelar o inefável. 

Segundo Pascoaes, a Saudade é Divina. Na opinião de Marinho, Pascoaes postula 

que “Deus vive na saudade e logo, por uma maior concretização de pensamento, 

desejando definir, afirma a identificação de Deus com a Saudade” (Marinho 2005: 63). 

A propósito, Fernando Pessoa também escreve sobre a Saudade em Pascoaes, afirmando 

o seguinte: “a Saudade é para ele uma “religião” pátria, de origem ao mesmo tempo pagã

e cristã, que projetou poeticamente em um panteísmo transcendentalista” (Pessoa 1944:

41). Portanto, Pascoaes panteísta coloca Deus no homem, Deus é o homem no estádio de

perfeição, apenas adquirido pela saudade, misto de paganismo e cristianismo. Nele, Deus

exterioriza a sua sombra divinatória e, tal qual o homem, sente e sofre, por um lado a dor,

por outro lado, a quimera da revelação saudosa. É Deus tornado homem, numa

conjugação pagã e cristã, ariana e semita.

Poeta das sombras e dos espectros, poeta da revelação saudosa, poeta da criação 

criadora, Pascoaes olhou deslumbrado e mitificou aquela que chamou, “sombra divina, 

essência do meu dia” (Pascoaes 1997: 174, S), esta sombra de Deus, capaz de animar 

todas as coisas, que ele denomina de criaturas, de seres, uma sombra originária, através 

da qual alcança o entendimento de todas elas, no fundo o discernimento fraterno e 

universal. Todavia, “é uma sombra originária do seu ser que revelando-lhe por 

conseguinte a sua própria essência lhe revela também a essência das coisas” (Marinho 

2005: 62). 

O sentimento, para Pascoaes, é essencial à vida, porquanto ele deposita 

sentimento em todas as coisas da natura. Essa natura, que concebe como divindade, tal 

qual o universo, é, portanto, constituída por seres divinos e imanentes, pois tudo o que 

existe é pura manifestação divina, num crer semelhante a Espinosa. E a partir desta 

crença, ou seja, de que Deus está em todas as coisas e em todos os seres, igualando-se ao 

próprio universo, através desta imagem simbólica do Deus Pã, o mesmo que dizer, o 

Deus Tudo, Pascoaes edifica-se como poeta original. Desta forma, a este nível, a sua 

originalidade consiste, particularmente, no conteúdo e na forma como se relaciona com 

o mundo e como equaciona tudo e todas as coisas. Assim sendo, a poesia de Teixeira de
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Pascoaes obedece a um certo transcendentalismo panteísta, que tem raízes em Sampaio 

Bruno e que encontramos também em Leonardo Coimbra e Fernando Pessoa. Fernando 

Pessoa foi mesmo o primeiro autor a aplicar o termo “panteísmo transcendentalista” 

relativamente a Pascoaes. Embora se observe esta confluência entre Pascoaes, Fernando 

Pessoa e Leonardo Coimbra quanto ao panteísmo transcendentalista, este assumiu 

características singulares em cada um deles. 

Para Pascoaes, a Natureza é a imagem visível do universo invisível, esse Marão, 

lugar sagrado, cuja elevação, conduz a Deus e por sua vez a um Novo Reino Espiritual, 

capaz de gerar o Homem Universal, que foi exaltado naquelas que são as suas epopeias 

panteístas. Particularmente nas obras Regresso ao Paraíso e Marânus, Teixeira de 

Pascoaes revela poeticamente o seu pensamento metafísico. Deste último, Rui Guimarães 

diz: “o grande poema de Teixeira de Pascoaes, Marânus, é um exemplo paradigmático 

do iberismo espiritual do poeta português, contextualizando-o no saudosismo e no seu 

original panteísmo transcendentalista, como forças estruturadoras da sua poética” 

(Guimarães 1996: 134). Na verdade, “O poema Marânus é uma obra-prima da literatura 

universal, comparável aos clássicos, a Camões e Pessoa” (Guimarães 1996: 134). 

Marânus é assim uma referência incontornável na bibliografia pascoaesiana, é um 

exemplo supremo do panteísmo transcendentalista, no tanto que vivifica a natureza e lhe 

confere atributos humanos e simultaneamente sobrenaturais.  

3.1.1.2 Pascoaes e Pessoa: diversidade e unidade 

Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa, que tiveram desavenças ideológicas e 

oposições literárias, foram inicialmente muito próximos, a começar pela adesão de ambos 

à Renascença Portuguesa e pela sua colaboração na revista A Águia. Foi de facto à luz 

deste movimento que se encontraram. Seria também à luz deste movimento e do seu 

órgão máximo de divulgação que vieram a revelar-se e a concretizar-se as divergências 

entre eles e que acabaram, efetivamente, por se desencontrar. Por isso, como afirma 

Coelho, “a convergência, não direi fortuita, mas episódica, pôs afinal em realce o 

irremediável desencontro dos dois espíritos” (Coelho 1999: 237). Portanto, se este 

movimento e a revista A Águia os aproximaram, ainda que de modo breve, também os 

fizeram voar em campos opostos e invulgares. Não cremos ter sido fatal este desencontro, 
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por ventura essencial à abertura de dois espíritos extraordinários e de raríssima intuição 

em relação ao mundo e essencialmente a Portugal. 

Contudo, se os dois poetas dissentiram, também se uniram pela originalidade da 

obra e mesmo de personalidade, constituindo duas figuras de elevadíssimo valor, a nível 

da literatura e da cultura portuguesas. Portanto, é interessante compreender “não só os 

reais motivos do desentendimento como também as profundas afinidades que, sob a capa 

das diferenças e da mútua incompreensão, ficaram na sombra” (Coelho 1999: 237). 

Refiram-se algumas das aproximações entre Pessoa e Pascoaes: 

[Pessoa], de Pascoaes aceita a mitogenia, a religião de pretensa “Raça” 
nacional, a hostilidade a quaisquer fórmulas ou ideias importadas, a convicção 
de que a “nova poesia” (entenda-se a poesia saudosista) revela o âmago da 
“Alma” portuguesa, a tese de que este florescimento poético anuncia um 
período fulgurante de acção (Coelho 1999: 240).   

Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa seguiram caminhos literários bem 

díspares, mas também se aproximaram no que diz respeito ao panteísmo 

transcendentalista. Assim, Pessoa “ao definir a filosofia portuguesa patente na “nova 

poesia” pelo “transcendentalismo panteísta”, nunca a relaciona, como faz Pascoaes, com 

a dupla face da Saudade, misto de lembrança e desejo, de cristianismo e de paganismo” 

(Coelho 1999: 240).  

No entender de Ângelo Alves, Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa, assim 

como Antero de Quental, são pensadores e filósofos associados à corrente idealístico-

gnóstica. Tanto Teixeira de Pascoaes, como Fernando Pessoa, marcaram o pensamento 

contemporâneo português pelo seu ideário adventista, mas um caracterizou-se pelo 

Saudosismo e o outro pelo Sebastianismo. 

No que concerne à religião, Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes, ambos 

“repudiam o catolicismo, do mesmo modo que combatem todas as ideias ou instituições 

importadas. Querem uma religião tão nacional como a filosofia e a literatura” (Coelho 

1999: 244).  

Estes dois considerados autores cruzam-se e descruzam-se nos caminhos do 

saudosismo, “todavia, nunca Pascoaes citará Fernando Pessoa como filósofo do 

Saudosismo. E as razões já em parte se adivinham” (Coelho 1999: 244). Começam, deste 

modo, os desencontros entre Pascoaes e Pessoa e, assim, este último dissidia 

progressivamente da atmosfera mental da Renascença Portuguesa, em que Pascoaes 

imperava. Convém esclarecer que, inicialmente, Fernando Pessoa denotou uma simpatia 
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saliente pelo movimento do Porto, que tinha sido concebido, sob a particular orientação 

de Pascoaes, com o objetivo de renovar Portugal e os portugueses. Esta renovação é uma 

expressão espiritual comum a Pessoa, sendo que neste pressuposto, ambos intuem um 

futuro grandioso para Portugal, concernindo ao povo português um enorme desígnio 

nacional. 

Autores da espiritualidade portuguesa, Pascoaes e Pessoa, defrontam-se sobre as 

pendências poético-espirituais de modo dialogante, mas também de modo provocatório, 

sendo que o que os distanciava era também o que os aproximava. Se Cesariny, 

manifestando a sua preferência, designou Pascoaes como o poeta maior, por sua vez, 

Eduardo Lourenço aludiu o facto de Fernando Pessoa muito dever a Teixeira de Pascoaes, 

na medida em que nele encontrou uma fonte de inspiração. Vejamos o que afirma o 

ensaísta a este respeito:   

Em última análise, a aventura de Pessoa é uma tentativa – bem lograda, mas 
não de todo triunfante – para reestruturar em termos adequados ao seu génio 
próprio e a um tempo de tecnicidade cosmopolita, o misticismo sem sombra 
de má consciência poética nem linguística, do autor inspirado de Regresso ao 
Paraíso e Marânus (Lourenço 2001: 99-100).   

Por conseguinte, Eduardo Lourenço claramente conceitua em Fernando Pessoa a 

imagem da Pátria, que subjaz no teor profetizante de Pascoaes e que o inspira a escrever 

a Mensagem. Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa conceberam Portugal, num ensejo 

deveras português, verdadeiramente novel e realmente intemporal. 

Assim, considerando as divergências entre Pascoaes e Pessoa, compreendemos 

que “um poeta como Pessoa, cerebral, “fingidor”, e um vate como Pascoaes, paladino da 

“cegueira visionária”, dócil instrumento das suas intuições e da magia do Verbo, 

dificilmente podiam entender-se” (Coelho 1999: 247-248). Será a palavra 

incompatibilidade, proferida por Pessoa a despoletar os desacertos destes dois 

protagonistas. Mas, estes dois génios da poesia portuguesa respeitavam-se mutuamente. 

Ainda que muito distintos 4, mas igualmente originais, ambos abraçaram uma visão 

4A propósito, Mário Martins diz que “precisamos, no entanto, de não procurar neles a mesma coisa e não 
ler um com a recordação do outro”(...) Para Martins, Mário Garcia põe este ponto em evidência: “olhar, 
com os mesmos olhos, poetas tão diferentes como Pascoaes e Fernando Pessoa, e olhar preferentemente o 
primeiro com os olhos do segundo, é tentativa frustrada e inútil. Querer ver a clareza dedutiva, a serenidade 
teórica e culta, a emoção controlada de uma profunda angústia, no espírito e na obra do Poeta do São Paulo, 
é procurar, em vão, uma saída num labirinto”(...) Martins, acrescenta ainda que, “Fernando Pessoa é de 
tipo apolíneo. Pascoaes é um dionisíaco”(...) Precisamos de recordar, ainda segundo Martins, que “este 
paradoxo estranho: o homem (Teixeira de Pascoaes) vale mais que a sua própria obra. Exatamente ao 
contrário de Fernando Pessoa, que consegue vazar, num molde perfeito, a forma, brilhante e cristalina, do 
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idealista muito própria. Assim, “é em Pascoaes que podemos encontrar os alicerces mais 

consequentes de uma poética saudosista” (Guimarães 2010: 153). Sabemos que, 

inicialmente, Pessoa também partilha do ideal saudosista, porém disside e, 

inclusivamente, cessa as suas publicações na revista A Águia, iniciando-se a par os 

dissabores entre os poetas mais elevados da contemporaneidade que, a nosso ver, nunca 

deixaram, todavia, de se admirarem mutuamente. Disso nos dá conta Eduardo Lourenço 

quando afirma: “como já acontecera em relação a outros, a realeza poética e como que 

profética de que goza Pascoaes em 1912 constituirá para o jovem Pessoa um desafio” 

(Lourenço 2001: 105). 

Entre Pessoa e Pascoaes são mais notórios os pontos de encontro do que aqueles 

que os afastam. Coelho refere como pontos comuns à poesia de Pascoaes e Pessoa “a 

sensação do inefável e a complementar intelectualização do poema” (Coelho 1999: 8), 

que, como ele próprio afirma, “talvez sejam o resultado de uma particular experiência de 

leitura que se faz a partir de uma situação em que se conta com uma certa preparação 

pedagógica” (Coelho 1999: 8). 

Pessoa será mais Europa. No que diz respeito ao que espera de Portugal, Eduardo 

Lourenço afirma o seguinte: “de Portugal enquanto realidade presente não espera Pessoa 

nada. Do Portugal como nauta de si mesmo, como história-profecia de que Mensagem 

interroga os anúncios e signos sucessivos, tudo” (Lourenço 2001:114). Pascoaes será 

mais universal, visto que sonha com o Homem Universal, tendo como berço ecuménico 

Portugal, a pátria portuguesa, que tem tanto para doar ao mundo, como outrora já havia 

feito. Poderemos mesmo afirmar que Pascoaes é um humanista universal. 

Ficou também evidenciado que Pessoa “aproveita as congeminações de Pascoaes 

sobre a Saudade, o mesmo é dizer sobre o carácter complexo da alma nacional, 

interpretada como fusão instintiva de paganismo e de cristianismo, duplo sentimento do 

mundo como presença e ausência, matéria e espírito” (Coelho 1999: 241). Com efeito, é 

inegável que, na sua obra, Fernando Pessoa se inspirou em Teixeira de Pascoaes, sendo 

notório que, por exemplo, a Ode à Noite se inspirou em Senhora da Noite5. 

seu pensamento. Ambos são grandes. Pascoaes muito mais difícil de explicar. Esta dificuldade e o génio 
de Pascoaes por redescobrir estão na base da exigência deste livro [de Mário Garcia], pois o profeta exige 
um intérprete” (Martins 1976: XII-XIII).    
5A propósito da inspiração pessoana decorrer a partir de Pascoaes e pelo facto de apresentarem alguns 
pontos de convergência, Mário Martins, afirma que, “aliás, nem Fernando Pessoa nem o Poeta do Marão 
são completamente alheios um ao outro, porque foi a Senhora da Noite que inspirou e marcou para a 
eternidade a Ode à Noite, de Fernando Pessoa” (Martins 1976: XIII). 
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Sem tentar medir as estaturas ou a envergadura dos dois poetas, será por volta de 

1916 que Fernando Pessoa teceu críticas negativas em relação à obra e atividade literária 

de Teixeira de Pascoaes, como verificamos pelo seguinte excerto de um texto de Coelho: 

Fernando Pessoa “evidencia a falta de simpatia com que, no fim de contas, encarava a 

sua [de Teixeira de Pascoaes] personalidade literária. Um ou dois poetas actuais – afirma 

Pessoa – adormeceram depois de terem escrito algo digno de interesse” (Coelho 1999: 

250). De facto, por este e outros testemunhos, tornava-se inegável, a animosidade entre 

Pessoa e Pascoaes, todavia, Pessoa não desiste de ler os escritos de Pascoaes e, por sua 

vez, Pascoaes quando deu a lume os volumes das Obras Completas não deixou de os 

ofertar a Fernando Pessoa.  

De tal ordem era a admiração mútua que, embora desavindos, presumimos terem 

prestado efetivamente atenção um ao outro, como fica patente nas seguintes palavras de 

Guimarães sobre o envio de uma obra de Pascoaes a Pessoa: “o exemplar de um livro 

que Pascoaes lhe enviara [é] sinónimo de consideração. Ora Pessoa retoma a antiga 

questão do sentimento intelectualizado, em relação à qual Pascoaes parecia ser um 

interlocutor privilegiado” (Guimarães 2010: 156).  

Outro ponto de encontro entre Pascoaes e Pessoa resulta da visão da natureza. 

Coelho “admite, pois, que a leitura de Pascoaes esteja na origem do “nascimento de 

Alberto Caeiro” (Coelho 1999: 254). Assim, “Tanto Caeiro como Pascoaes encaram a 

Natureza de um modo directamente metafísico e místico, ambos encaram a Natureza 

como o que há de importante, excluindo, ou quase excluindo, o Homem e a Civilização, 

e ambos, finalmente, integram tudo o que cantam nesse seu sentimento naturalista” 

(Coelho 1999: 253-254). No entanto, apesar desta base abstrata ser comum a Caeiro e a 

Pascoaes, “no resto são, não diferentes, mas absolutamente opostos” (Coelho 1999: 254). 

Segundo Jacinto do Prado Coelho, “para Fernando Pessoa, e parece-nos que 

também para Pascoaes, não há verdade maior do que a fingida” (Coelho 1999: 247). Os 

dois poetas, com este fingimento que os caracteriza e de uma forma específica a cada um 

deles, visionam e aspiram alcançar a verdade libertadora que permitirá a felicidade 

humana. Portanto “Pascoaes e Pessoa com ardor místico profetizam” (Coelho 1999: 258) 

cada um à sua maneira um Portugal melhor para os portugueses e consequentemente para 

o mundo.

Como convergências entre Pascoaes e Pessoa são de destacar a inquietação 

metafísica, a importância da vida imaginária, a idealização da infância, perspetivada 

como a idade de ouro e alguns aspetos comuns da sua vida. Como afirma Coelho: “um e 
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outro solteiros (e até, como quer a etimologia, solitários), desviados dos caminhos 

normais de felicidade, um e outro aguilhoados por uma obsessiva inquietação metafísica, 

perplexos entre a dúvida e a fé, ambos por inteiro consagrados à vida imaginária…” 

(Coelho 1999: 258). “E tanto em Pessoa como em Pascoaes a saudade do paraíso infantil” 

(Coelho 1999: 259), ou seja, da wonderland de que nos fala Alfredo Margarido. 

Em suma, ambos marcaram uma época e são intemporais, tendo uma criação 

poética ímpar, sendo, todavia evidente a influência pascoaesiana sobre a escrita pessoana, 

ao ponto de Ilídio Sardoeira referenciar na nota introdutória de Teixeira de Pascoaes 

Antologia Poética que os dois seguiram caminhos distintos da poesia modernista,  

mas, porque subindo aos ombros de Pascoaes, pois outra coisa não veio a 
significar a análise crítica de Fernando Pessoa ao que chamaria “A Nova Poesia 
Portuguesa” com os vários pontos de apoio e tangência, particularmente 
Pessoa, teria em Pascoaes a raiz e o vértice da sua prática inovadora, porque 
divergente, após uma notável e quase datada explosão criativa  onde aprenderia 
o segredo de voar outros subestimando as exigências de uma autenticidade que
radicava na coerência lógica (Sardoeira 1977: 4).

Portanto, Pessoa veio a contestar a doutrina saudosista, desvinculando-se desta 

teorização poética, celebrizada pelo poeta amarantino, apesar de reconhecer a 

genialidade da obra deste, como indicado na seguinte transcrição: “Ora, não valeu menos 

a obra de Pascoaes pelo mundo que reinventou que pelo carácter de sedução e cerco que 

a sua palavra foi para os escritores mais poeticamente dotados da sua época” (Sardoeira 

1977: 4), entre eles o jovem Fernando Pessoa.  

Teixeira de Pascoaes, contrariamente a Fernando Pessoa, vive uma vida pródiga 

em sonhos e sombras, que deu à pena, sem nunca se sentir frustrado ou arrependido por 

tal. Por sua vez, Fernando Pessoa sente-se pessoalmente insatisfeito e frustrado, vive uma 

vida tediosa, cansativa, repetitiva. Pascoaes alimenta o sonho, a quimera e deles, tira o 

maior partido da vida. Como afirma Coelho, “para ele [Pascoaes], que vê na monotonia 

“a repetição do eterno milagre”, a euforia demiúrgica e um deslumbramento sempre 

renovado destroem as raízes do tédio” (Coelho 1999: 262). Pascoaes toma a vida como 

mais divertida, num eterno bailado, onde até a dor é riso. 

Em efetivo confronto, “julgo evidente que ambos os escritores se trataram com 

injustiça: nem Fernando Pessoa foi um simples blagueur genial, nem Pascoaes mereceu 

o desdém com que Pessoa sobranceiramente mais de uma vez o considerou” (Coelho

1999: 262). Sendo que, “com uma tonalidade mais optimista em Pascoaes, mais

deprimente em Pessoa, ambos, afinal, se submetem ao absurdo: tudo lhes parece
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ambíguo, instável, ao mesmo tempo falso e verdadeiro. São dois semeadores de 

inquietação” (Coelho 1999: 266). 

Se, para o Padre Manuel Antunes, Pascoaes recuperou a essência poética do 

romantismo “numa grandiosa visão turbilhonante de símbolos e de mitos, de ideias e de 

imagens, de torturas infernais e de humor transcendente, de esgares titânicos e de 

delicadíssimas intuições” (Antunes 1987: 134), do mesmo modo, Pascoaes prenunciou o 

modernismo, modernismo também representado por Pessoa que no entender de Eduardo 

Lourenço “desejou ser não apenas invenção e recriação de uma nova sensibilidade e visão 

da realidade (aquela que o chamado mundo moderno estava pedindo), mas igualmente 

uma metamorfose total da imagem, ser destino de Portugal” (Lourenço 2001: 80-81). 

Porém,  

estas duas perspectivas nem se opõem, nem se adicionam uma à outra. 
Procedem ambas de uma única inspiração. O acesso e a conquista de uma nova 
visão do mundo, implica e procede de uma revisitação em profundidade do que 
Pessoa, na sequência de Pascoaes, chamará a alma nacional (Lourenço 2001: 
81).  

Em suma, verificamos que Pascoaes inspirou e influenciou a obra de Pessoa, pese 

embora a dissidência, o afastamento entre ambos. A obra de Pessoa é, assim, devedora 

de Pascoaes, mas os dois não foram convergentes na singularidade escrita e em alguns 

aspetos do pensamento. Por conseguinte, como afirma Sá, “desde logo, o nome de 

Pascoaes surge ligado ao de Pessoa, no que as suas aventuras poético-espirituais contêm 

de diálogo-combate mais fundo e complexo sobre esta temática...” (Sá 2009: 106). 

Apesar dos desencontros, estes dois vultos da literatura portuguesa, que colocamos no 

mesmo patamar, no que toca à originalidade, à genialidade da criação e à contribuição da 

sua obra para a dignificação e difusão da lusitanidade, de Portugal e da Língua 

Portuguesa, constituem um verdadeiro acervo cultural e patrimonial português.  

E assim, nesta sequência, vemos emergir na literatura portuguesa uma ideia de 

Pátria que vem já de Garrett, Herculano e, ainda muito mais remotamente, de Camões e 

que reaparece prometedora e auspiciosa em Pascoaes e em Pessoa. Mas, não esqueçamos, 

que a esta ideia de Pátria, de Pascoaes e Pessoa, subjaz um espírito humanista e uma 

inspiração universal, que reverte a favor de Portugal mas com os olhos postos no mundo, 

ou seja, na influência que a alma pátria pode ter na sua própria glória e na glória dos 

outros povos. Sim, que esta pátria, ainda que fragilizada, renascerá alimentada por altos 

valores, na moderna literatura. Os precursores são, como referimos atrás, Garrett, 
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Herculano, Camões, porventura Castilho, Oliveira Martins, todos proclamadores não só 

de uma Pátria, matriz universal que nos permita a autognose de nós, como povo e como 

nação (que em Pascoaes, vai ganhar contornos de Saudade), como também do 

ressurgimento de Portugal, que é protagonizado pela “futura transfiguração messiânica 

sob a égide de Pascoaes e Pessoa” (Lourenço 2001: 87). Os dois autores profetizaram um 

novo Messias luso, quer através da Saudade pascoaesiana, quer através do Supra Camões 

pessoano, qual mensageiro para a redenção dos portugueses e de Portugal, com ampla 

expansão universal de reiterados novos mundos ao mundo, desta vez ainda mais ousada. 

3.1.1.3 Controvérsia e a polémica com António Sérgio 

Teixeira de Pascoaes e António Sérgio, dois homens de renome no meio 

intelectual português, ainda que por vezes imerecidamente esquecidos, desenharam um 

pensamento digno de registo, cada um à sua maneira. Preocupando-se “com questões 

ético-políticas, não tendo sido Pedagogos, no sentido tradicional do termo – isto é – 

escolar, tiveram grande influência no pensamento de inúmeros leitores, muitos dos quais 

com responsabilidades políticas” (Mota; Belo; Cruz 1998: 3). Também é certo, que em 

torno de António Sérgio e Teixeira de Pascoaes se instalou uma acesa polémica, que 

“teve enorme repercussão no pensamento pedagógico português” (Mota; Belo; Cruz 

1998: 3). 

Esta polémica foi renhida e deveras retratada nas páginas de A Águia, onde os 

dois testemunharam as ideias antagónicas, ao mesmo tempo que se subentendia um 

respeito intelectual recíproco. Este debate de posições, em que esgrimiram até ao 

pormenor o que os dividia, teve lugar durante a primeira República Portuguesa, sendo, 

portanto, anterior ao salazarismo, que ambos repudiavam e, como tal, “restou-lhes o 

papel de terem sido verdadeiros Educadores de Gerações” (Mota; Belo; Cruz 1998: 3). 

Sendo contemporâneos, no entanto, Pascoaes faleceu antes de António Sérgio, sem 

nenhum deles ter assistido à queda do regime de Salazar, ainda que ambos tivessem 

assumido a República. Pascoaes faleceu no ano de 1952 e António Sérgio em 1969. 

Sem qualquer intuito de discernir sobre qual dos dois era o detentor da razão, 

sendo esta uma questão menor, importa-nos ressalvar o pensamento destes dois homens, 

a quem muito deve a cultura portuguesa e a língua de Camões. 
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Socorrendo-nos dos textos, por ambos publicados, na segunda série da revista A 

Águia, apercebemo-nos da polémica instaurada entre os dois a propósito da Saudade, 

muito cara a Pascoaes e que, como sabemos, norteou a sua obra de modo inigualável.  

A Renascença Portuguesa aparece-nos na sequência da revolução republicana 

numa ambiência de progresso e de otimismo, num clima de renovação e de mudança, que 

a República ajudou a prosperar, em benefício de Portugal. Este “movimento cultural e 

cívico, marginal em relação a partidos e forças políticas, pretendendo pôr ao serviço da 

regeneração nacional as mais lúcidas inteligências portuguesas” (Mota; Belo; Cruz 1998: 

8), chamando a si colaboradores de nomeada. Deste modo, só a lista de diretores ao longo 

da existência de A Águia, entre 1911 a 1932, inclui Álvaro Pinto, Teixeira de Pascoaes, 

António Carneiro, Leonardo Coimbra, José Teixeira Rego, Hernâni Cidade, Adolfo 

Casais Monteiro, Sant` Anna Dionísio, Aarão de Lacerda e Delfim Santos. Portanto, 

todos eles foram grandes pensadores e criadores, marcaram a primeira metade do século 

XX e influenciaram, preponderantemente, a outra metade do século. Assistimos hoje a 

um relançamento de muitos destes pensadores, nomeadamente de Pascoaes, que tem sido 

alvo de atenção de muitos estudiosos, entre os quais modestamente nos incluímos.  

Pascoaes envolveu-se de corpo e alma neste movimento, animado pela vontade 

de reerguer Portugal e os Portugueses, socorrendo-se para tal da saudade. Convém referir 

que, “Sérgio terá sido convidado para a Renascença por Raul Proença, e pelo próprio 

Álvaro Pinto” (Mota; Belo; Cruz 1998: 8), mas “o seu entusiasmo arrefeceu ao entrar em 

polémica com Pascoaes” (Mota; Belo; Cruz 1998: 8) em torno da Saudade e do 

Saudosismo, tal como veio a acontecer com Fernando Pessoa.  

 Esta polémica foi transposta para os textos de A Águia, que nos ajudam a 

observar o quanto esgrimiram. Ambos ripostaram através de missivas trocadas nesta 

revista. Ainda que a polémica, amplamente registada nos textos aguilistas fosse bastante 

acesa e geradora das maiores controvérsias, ao seu tempo, julgamos que o 

reconhecimento do valor criativo e literário de ambos nunca foi posto em causa, incluindo 

pelos próprios, pelo que toda a polémica não foi mais do que um debate de opiniões.  

Assim sendo, na polémica travada com António Sérgio em torno do Saudosismo, 

Pascoaes afirma a crença no poder das ideias, como evidenciam estas suas palavras: 

“verdadeiro é tudo aquilo que o espírito concebe. Uma ideia, enquanto vive, é verdadeira. 

Ora, em Portugal, precisamos duma verdade que seja, a nossa razão de ser” (Pascoaes 

1913: 107). 
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António Sérgio, intelectual da escola lisboeta, não se revê no espírito da escola 

portuense, muito menos na teorização do saudosismo. António Sérgio desde logo se 

interessou por saber o que era a saudade, qual o seu significado, bem como o que esta 

pretendia, o que lhe valeu polemizar com Pascoaes, o mentor da Saudade. 

E se para Pascoaes a saudade é nossa, é portuguesa, por isso mesmo, intraduzível, 

para António Sérgio ela é traduzível e não é unicamente portuguesa. Como tal, declara 

nas Epístolas aos Saudosistas o seguinte: “com efeito, muito ao contrário do que 

Pascoaes afirma, a palavra saudade é traduzível” (Sérgio 1913: 101) e “várias nações a 

representam por um termo especial” (Sérgio 1913: 101).   

Pascoaes, mistagogo incontornável da saudade, também “sustenta que esta é a 

velha lembrança gerando um novo desejo” (Mota; Belo; Cruz 1998: 8). Nesta conceção 

de saudade, Pascoaes perfilhava a evolução de Portugal e dos portugueses, ressuscitar 

em pleno, em grandeza e em espírito, um Portugal desmesuradamente grandioso, como 

em tempos fora. Na saudade, que é lembrança do Passado, existe um consequente desejo 

de Futuro, a aspiração de devolver a grandeza de Portugal. Outrora, esta grandeza tinha 

sido ganha e estava perdida no tempo, contudo, era passível de ressurgir, renascendo das 

cinzas, porém agora em progresso moral. Todavia, os que não eram saudosistas, como 

António Sérgio consideravam que o Saudosismo estava excessivamente voltado para o 

passado, e que este não tinha aplicabilidade na atualidade da época, como afirmam Mota, 

Belo e Cruz: “vocês teimam em ressuscitar o que não tem hoje condições de vida, 

obcecados pela ideia absurda de que cada maneira de certa época é uma maneira 

absoluta” (Mota; Belo; Cruz 1998: 8).  

De certa forma, Sérgio condenava o imobilismo, o passadismo, o 

conservadorismo, a mumificação em prol da afirmação contemporânea, do progresso e 

do avanço da técnica mobilizadora, de resto tudo o que a saudade em si contrariava. Para 

António Sérgio, a saudade é algo regressivo, doloroso, embora, como sabemos, Pascoaes 

não negue a dor à saudade. Quando António Sérgio apontou o facto do vocábulo saudade 

não ser exclusivo do léxico português, pelo que não era nem especificamente português, 

nem intraduzível, tentou ridicularizar a conceção de Saudade de Pascoaes e 

simultaneamente sustentar que esta não convém ao país, no tanto que ela tem de Passado. 

A polémica vai galvanizando António Sérgio, também porque ela lhe permite 

desenvolver o seu pensamento positivo e contrário ao Saudosismo. Por sua vez, Pascoaes 

segue o sua conceção de Saudade sem quaisquer desvios e de forma muito mais serena e 

apaziguadora, apesar da controvérsia tomar, por vezes, o caminho da indelicadeza, 
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particularmente da parte de António Sérgio. Nesta contenda, ambos defenderam o seu 

próprio pensamento. 
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Segunda Parte 

CAPÍTULO I. Um olhar sobre a vida, a obra e o pensamento 
de Leonardo Coimbra 

A Filosofia exprime-se poeticamente, 

A Poesia sente filosoficamente. 

(Gomes 1985: 29) 

1.Leonardo Coimbra, um filósofo portuense

1.1 Breve excurso biográfico 

Não é nossa intenção abarcar toda a história de vida de Leonardo José Coimbra. 

Dissertar sobre tudo o que fez este grande vulto da cultura portuguesa, de uma forma 

muito profunda, afigurar-se-ia, missão impossível. No entanto, “verifica-se que falta 

ainda uma biografia completa e matizada do filósofo portuense, um estudo da sua 

oratória, bem como do seu pensamento e acção políticos” (Alves 2004: 12). Não sendo, 

portanto, este o propósito fundamental do nosso estudo, todavia, é para nós de suma 

importância abordar alguns dos aspetos que achamos imprescindíveis para a 

compreensão da sua linha de pensamento filosófico e, acima de tudo, para neles 

validarmos pontos de confluência entre ele e Teixeira de Pascoaes. Daí, a relevância de 

uma breve expedição biográfica sobre o filósofo mais aproximado à cidade do Porto, a 

qual se sobrepôs a todas as outras por onde passou. Pascoaes também apreciava esta terra, 

nela exerceu atividade forense e nela se refugiava por temporadas, nomeadamente na Foz 

do Douro, onde tertuliava com muitos autores reconhecidos, mesmo, já, após a sua 

definitiva debandada para o Solar de Pascoaes e do seu inestimável contributo na 

Renascença Portuguesa. Nesta Mui Nobre e Invicta cidade conviveram estes dois 

homens cujo talento invulgar para a vida intelectual e cívica foi assinalável, embora 

distinto. Foi no Porto, mais precisamente na Praça da Batalha, que se conheceram e 

falaram pela primeira vez. Este encontro ocorreu em 1906, no ano da publicação da Vida 

Etérea, e foi descrito por Pascoaes, numa carta endereçada a Sant`Anna Dionísio. 

Ficaram desde logo amigos diletos, o que pode dever-se não só à força de caráter que os 

aproximava, mas muito mais à intelectualidade que os unia e viria a marcar a sua vida e 

a obra. 
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A obra e pensamento de Leonardo Coimbra demonstram-nos a particularidade do 

seu labor intelectual em prol de Portugal e da Filosofia Portuguesa. O seu pensamento 

foi capaz de iluminar muitos outros espíritos da escola filosófica portuense. A herança 

leonardina é indiscutível, o Mestre Leonardo pela sua liberdade de pensamento e espírito 

do amor, influiu e tornou-se fonte de inspiração.  

Autor de uma obra impressa de rara beleza e, como dissemos, consagrado pelo 

seu pensamento filosófico, Leonardo José Coimbra destaca-se através de O 

Criacionismo: Esboço de um sistema filosófico. Criador do conceito criacionista, é ele 

quem melhor analisa e interpreta os autores portugueses da Renascença Portuguesa, de 

um ponto de vista filosófico. 

Depois de a sua obra ser alvo de muito estudo por parte de Álvaro Ribeiro, José 

Marinho, Sant`Anna Dionísio, Pinharanda Gomes, Paulo Samuel e outros, surge 

recentemente a edição crítica das obras completas de Leonardo Coimbra, que teve a 

coordenação científica de Ângelo Alves, e foi coadjuvada pelos não menos ilustres 

António Braz Teixeira, Arnaldo de Pinho, Manuel Ferreira Patrício, Manuel Barbosa da 

Costa Freitas e Manuel Cândido Pimentel, numa parceria entre a Universidade Católica 

Portuguesa e a Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Pese embora, o caminho feito até aqui 

em proveito do conhecimento da obra completa de Leonardo Coimbra havia, no entanto, 

algo mais a trazer ao domínio público, nomeadamente no plano da crítica da obra, tarefa 

que, reiteramos, foi tomada em mãos pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda assistida 

pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Esta última 

instituição é detentora de todo o espólio do filósofo portuense, pois a família do autor 

confiou-lhe todo o acervo leonardino existente, designadamente a biblioteca pessoal e 

todo o legado manuscrito. 

Nasceu na cidade da Lixa, mais concretamente, em Borba de Godim, bem perto 

de Amarante. Amarante é também o local de nascimento de Teixeira de Pascoaes, pelo 

que, desde logo, estes dois autores ficam aproximados pelo mesmo chão. Grande 

admirador de Guerra Junqueiro, com o qual partilha o seu pensamento filosófico 

“Leonardo manifesta-se também admirador de Teixeira de Pascoaes, seu vizinho das 

beiras do Tâmega, desde 1906, apresentando-se ao Poeta do Marão num encontro 

ocasional, na Praça da Batalha no Porto” (Alves 2004: 31). Ficaram amigos. Se ligados 

pela mesma serra, estas duas personalidades culturais vão igualmente juntar-se pelo 

movimento da Renascença Portuguesa, do qual Leonardo Coimbra foi também um 

proeminente colaborador para além de fundador. 
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Leonardo Coimbra viveu entre os anos de 1883 e 1936, ano em que, demasiado 

presto, partiu desta vida, num fatídico acidente de automóvel, em Astromil, no 

descimento da serra de Baltar. Viveu, tal qual Pascoaes, o ambiente finissecular, no seio 

de uma família da classe média culta, não nobre. Era filho de António Inácio Coimbra, 

médico, e de Bernardina Teixeira Leite Coimbra, que descendia de uma família 

tradicional e foi educada de forma refinada, tendo frequentado o Colégio das Urselinas, 

em Braga. Seu pai faleceu antetempo, tal qual o filho. 

De forma semelhante a Pascoaes, Leonardo Coimbra nasce no interior do país, 

em meio rural, defronte ao Marão, tendo vivido uma infância feliz entre muitos irmãos, 

sendo ele o segundo de oito. Parte da sua infância fica confinada ao internamento no 

Colégio de Nossa Senhora do Carmo em Penafiel, onde realiza os seus estudos iniciais e 

de onde sai com catorze anos, rumo a Coimbra: “Ido pois para Coimbra, ei-lo em 1898, 

ainda menino, cruzando a Porta Férrea a caminho da velha Faculdade de Filosofia, para 

aí cursar Ciências Físicas e Matemáticas” (Fava 2008: 20). Esta cidade acolhera já o seu 

irmão mais velho, que frequentava o segundo ano do Curso de Direito e que viria a 

chamá-lo à atenção para não descuidar os estudos por este preteridos, em benefício de 

passeios pela encantadora cidade dos estudantes, particularmente à beira do Mondego e 

pela entrega à cultura física e ao desporto, da qual colheu louros e distinções, 

demonstrando dotes e qualidades excecionais como atleta de diversificadas modalidades. 

Embora dedicado às atividades descritas nunca cedeu, no entanto, à vida boémia e 

noturna bem como aos ritos académicos, muito vividos à época pelos estudantes de 

Coimbra.  

Apesar dos excessos e o fervor da juventude, o anseio de descomprimir do rigor 

da clausura colegial e o interesse desportivo, onde veio a destacar-se e que seria condição 

facilitadora para o ingresso na Escola Naval, prontamente se revelou um aluno de eleição, 

tanto na área científica como na área literária. Assim, “para além das disciplinas 

científicas, aparece como voluntário a frequentar, na Faculdade de Direito, as cadeiras 

de Economia Política, em 1900, e de Direito Económico, em 1902, ambas exigidas para 

entrar na referida Escola” (Alves 2007: 10).  

Portanto, já contando dezanove anos, Leonardo Coimbra inscreve-se na Escola 

Naval onde realiza com êxito a sua formação teórica, alcançando o posto de guarda-

marinha. Segundo Ângelo Alves, Leonardo Coimbra “consegue o ingresso em 1903, 

sendo promovido a aspirante da Marinha em 1904. Aí se encontra com Mendes 

Cabeçadas, de quem se tornou amigo e veio a ser almirante, e António Sérgio, que foi 
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seu instrutor de remo e veio a ser, mais tarde, seu opositor ideológico e político” (Alves 

2007: 11), como também o foi de Pascoaes, o que desde logo indicia como os dois vão 

convergindo. Porém, a vida de homem do mar acabará por ser decepcionante, tendo em 

conta que  

a primeira viagem num navio-escola, em cruzeiro pelo Atlântico, tornou-se-
lhe particularmente penosa. Sofreu de um estado permanente de enjoo. A vida 
a bordo, excessivamente hermética e sempre igual, chocava com o seu 
temperamento expansivo e irrequieto.  
Convenceu-se de que não fora talhado para homem do mar. Pediu, pois, a 
demissão e voltou aos estudos universitários, com a intenção de se dedicar ao 
ensino (Alves 2007: 11). 

Desta forma, a vida de mareante desiludiu-o porque, por um lado, era 

incompatível com as suas condições biológicas. Por outro lado, revelou-se pouco 

compossível com a sua maneira de ser, pois a vida no mar impunha rotina e monotonia, 

e era um jovem inquieto e buliçoso, sedento de ação e de relação com o outro. Assim, de 

forma breve, terminou esta sua episódica carreira de oficial da marinha.  

Na sua passagem pela Escola Naval, interessa ainda realçar a sua frontalidade e 

determinação no protesto acerca da admissão do infante D. Manuel, segundo filho do rei 

D. Carlos, que, apenas por ser figura real, entrara para a escola de forma excecional, isto

é, sem obedecer ao usual concurso, ou seja, aos requisitos normais de acesso como todos

os demais candidatos. Todavia, “o que mais importa, porém, notar naquela atitude firme

e frontal de Leonardo é o sinal revelador de uma opção política que encerra, em si mesma,

uma visão e um sentido de intransigente crítica à monarquia e aos seus representantes”

(Fava 2008: 21). Percebemos, como ao tempo ia sendo cada vez mais consentida, mais

evidenciada e de certa forma mais consensual a incompreensão dos intelectuais em

relação à monarquia, colocando mesmo em causa o regime, a favor da ambicionada

República. Também Leonardo Coimbra, em detrimento de anteriores opções, viria a

aspirar à República e a aceitá-la como resposta à negatividade nacional, que se ia

avultando. Constatamos, assim, que tanto Leonardo Coimbra como Teixeira de Pascoaes

são repúblicos, claramente antimonárquicos, manifestando, neste aspeto, uma

confluência na orientação política.

Em 1905, já decisivamente arredado da vida marítima, e após passar por 

“Coimbra para cursar na Universidade as cadeiras de preparação para o magistério, posto 

que, era agora sua intenção dedicar-se ao ensino” (Fava 2008: 24), depressa muda os 

planos. Assim, “no ano lectivo de 1905-1906, matriculou-se como voluntário na 
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Academia Politécnica do Porto e começou a frequentar as cadeiras preparatórias do 

Curso de Habilitação ao Magistério” (Alves 2004: 21). Contudo, “ainda, desta vez se não 

comporta como bom aluno e à medida das suas capacidades. Atrasou a conclusão dos 

estudos pelo menos um ano” (Alves 2004: 21). Presume-se que se ficou a dever ao facto 

de, entretanto, ter casado pelo civil com Maria Amélia Coimbra, familiar de António 

Nobre, e ao ter-se envolvido seriamente na política. Também, é por esta altura que milita 

o movimento libertário ou anarquismo utópico, cuja ideologia o faz mobilizar a

publicação de escritos de caráter doutrinário e de intervenção simultaneamente política e

social. A primeira publicação conhecida é datada de dezasseis de abril de 1905 e foi

escrita no jornal O Diário, de Lisboa. Seguem-se, no ano de 1906, mais dois artigos

escritos no jornal republicano O Norte, do Porto. E muitos mais se haviam de seguir,

dando conta da sua inquietação no tocante às ideias filosóficas, metafísicas, morais,

religiosas, políticas, humanitárias e culturais, pelas quais se debateu até ao último sopro

de vida. Um verdadeiro filantropo, demasiado interessado nas causas justas e libertas de

preconceitos, nunca temendo defender a sua ideologia, o ideário perfilhado, ainda que

por isso mesmo sofresse desvantagens a nível da sua vida.

Multifacetado, Leonardo Coimbra, depois de ter feito os estudos de Física e 

Matemática em Coimbra e de outras experiências neste âmbito das ciências como a sua 

passagem pela Escola Naval e pela Escola Politécnica do Porto, frequentou, então, com 

afinco, o Curso Superior de Letras.  

Portanto, assim que são “terminados os estudos preparatórios na Academia 

Politécnica em 1909, transfere-se para Lisboa para frequentar o Curso Superior de Letras 

e obter a habilitação final para o ensino liceal, secção de Ciências” (Alves 2007: 13). 

Parte para a capital portuguesa e, 

acompanhado da família, afastado das solicitações do meio político e cultural 
portuense, embora recebendo em sua casa como hóspede, Jaime Cortesão, na 
altura a cursar a Escola Médico-Cirúrgica, Leonardo vive para o estudo e 
consegue finalmente classificações escolares à altura das suas capacidades 
intelectuais: distinção a todas as disciplinas... e unanimidade na Dissertação 
(Alves 2007: 13-14). 

Constatamos, assim, um Leonardo Coimbra focado no Curso Superior de Letras, 

que vem a finalizar com classificação elevada, o que lhe vai permitir definir o seu rumo 

profissional e lecionar em vários liceus. Logo no final do ano letivo de 1909-1910, já 

devidamente credenciado para lecionar, Leonardo Coimbra regressa ao Porto, onde inicia 
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funções como professor de Matemática, no Liceu Central do Porto. Iniciava deste modo, 

aquela que viria a ser a sua maior vocação. 

Ainda antes, no ano de 1907, Leonardo Coimbra, juntamente com Jaime 

Cortesão, Cláudio Basto e Álvaro Pinto funda e dirige a revista ilustrada Nova Silva, de 

orientação anarquista e, em 1908, dá corpo à Sociedade dos Amigos do ABC, cuja 

pretensão era o combate ao analfabetismo. Antes de se adentrar na fundação do 

movimento da Renascença Portuguesa, integra o grupo político-literário Nova Seara que 

constitui com Jaime Cortesão, Rodrigo Solano, Gil Ferreira e Correia de Sousa.  

É, então, que em 1912, e, acumuladas já todas estas grandes manifestações 

culturais e políticas, funda, acompanhado por Jaime Cortesão e Teixeira de Pascoaes, o 

movimento da Renascença Portuguesa, no âmbito do qual e da revista A Águia dará a 

conhecer grande parte da sua obra e o seu lado de pensador.  

No que respeita a publicações periódicas participou ainda na Serões, de 1901 a 

1911, na Atlântida, de 1915 a 1920 e na Contemporânea, de 1915 a 1926. 

Em busca de um lugar de assistente de Filosofia defende a tese O Criacionismo: 

Esboço para um sistema filosófico que o não aprovou para o lugar, mas, no entanto, o 

viria a celebrizar, enquanto filósofo. Entretanto, um ano depois, em 1914, filia-se no 

Partido Republicano Português, dando assim começo a uma carreira política, tendo 

inclusivamente sido por duas vezes Ministro de Instrução Pública, em 1919 e 1923. No 

exercício destas funções reformou os ensinos liceal e universitário, lançou as 

Universidades Populares, fundou a Faculdade de Letras do Porto, que dirigiu e onde 

lecionou, criou as Escolas Primárias Superiores e procedeu à reestruturação da Biblioteca 

Nacional e do Conservatório de Música de Lisboa. Como não podia deixar de ser, dada 

a sua faceta de filósofo, ainda procedeu à renovação dos estudos filosóficos. 

Veio a defender, apesar de todas as controvérsias, a liberdade do ensino religioso 

nas escolas particulares, cuja fiscalização cabia ao Estado, o que lhe valeu a dissidência 

do seu partido e o ingresso na Esquerda Democrática, distanciando-se gradualmente da 

vida partidária. 

Entre 1919 e 1931 distingue-se como professor de Filosofia, na Faculdade de 

Letras, na cidade do Porto. Esta faculdade foi, como referimos acima, fundada por ele 

enquanto Ministro de Instrução Pública, num dos governos da Primeira República, depois 

de colocado termo ao regime sidonista e da resignação da Monarquia do Norte.  

Aqui, no exercício do seu magistério pratica a inovação cultural e fora dos 

cânones, lança nomes assinaláveis, seus reconhecidos discípulos, como Adolfo Casais 
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Monteiro, Álvaro Ribeiro, António Alvim, Carlos Sanches, Luís Guedes de Oliveira, 

Horácio Cunha, Joaquim Magalhães e José Marinho. Este último dedicou grande parte 

da sua vida ao estudo do pensamento filosófico do Mestre, pelo qual nutria grande 

admiração pessoal e intelectual. José Marinho também se debruçou largamente sobre a 

obra de Teixeira de Pascoaes. Dizia querer ocupar-se “de Pascoais e Leonardo, 

começando a revelar a riqueza e a fecundidade das respectivas obras” (Marinho 2005: 

14). Fica assim bem patente a extraordinária capacidade de Leonardo Coimbra de atrair 

a si muitas figuras, tendo também contribuído para o pensamento de muitas delas e, 

declaradamente, dos seus discípulos. 

Em suma, a ação educacional do Professor José Leonardo Coimbra preencheu-

lhe toda a vida. Começa o seu magistério no Liceu Central do Porto e, após uma 

interrupção para dirigir o Colégio dos Órfãos de Braga, onde permanece por pouco 

tempo, devido a incompatibilidades do foro pedagógico com o Provedor e corpo docente, 

continuou o exercício das suas funções de docente, no Liceu da Póvoa de Varzim, onde 

acaba por se efetivar, em 1914. A seguir ocupa a vaga docente no Liceu Gil Vicente, em 

Lisboa, de 1915 a 1919, vindo posteriormente a preencher o lugar de professor e de 

diretor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  

Após a cessação da Faculdade de Letras do Porto volta a exercer como professor 

liceal, portanto em 1931, no Liceu Rodrigues de Freitas, de resto, o último, pelo qual 

passou, tendo em conta que viria a falecer enquanto professor nesta instituição. 

A prova de Leonardo Coimbra ter sido uma personalidade maior, Alguém a quem 

não se ficou indiferente, tanto em vida como na morte, fica retida no facto de “o seu 

funeral, em cortejo a pé para a Igreja da Lapa, seguido por milhares de pessoas, segundo 

relatam os jornais, foi a maior manifestação de pesar, vista até ali, na cidade do Porto” 

(Alves 2007: 31). Este envolvimento público foi um símbolo de respeito e de 

agradecimento pelo homem íntegro que foi, pelo homem que sem embustes, 

ressabiamentos ou falsidades, foi sempre fiel a si próprio, seguindo uma conduta 

absolutamente vertical, apenas e unicamente subjugada às suas ideias. Somente assim 

compreendeu o papel que lhe coube defender na Terra e cumpriu-o em busca de 

finalidades ideais, possíveis e explicáveis a partir da sua teoria criacionista. Não restem 

dúvidas que Leonardo Coimbra era uma “presença dominadora e insinuante, despertando 

a atenção e impossível de esquecer” (Santos 1990: 176), precisamente pela sua 

autenticidade e lealdade. 
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A morte cedo interrompeu, de forma abrupta, aos 53 anos de idade, todos os 

combates e todas as causas pelas quais lutou desde muito jovem. Mas o seu espírito de 

homem sem jugo, de político desassombrado e de cultura vasta permanece vivo e atual, 

pelos ensinamentos que dele podemos retirar. 

1.2 Elo visível entre biografia e pensamento 

Nenhum ser humano, e Leonardo Coimbra não será exceção, pode renegar a 

existência dos laços que se tecem entre a biografia e a construção e desenvolvimento do 

seu pensamento.  

A começar pelo espaço, onde tudo principia, Leonardo Coimbra, que viria a ser a 

figura incontornável da Filosofia Portuguesa, vem ao mundo olhando a serra do Marão, 

que com Pascoaes foi redimensionada e ganhou contornos indesvendáveis, de montanha 

sagrada. Não se pode descurar o sítio onde nasceu Leonardo Coimbra, sob pena de não 

compreendermos o fio condutor do seu pensamento. É aí, nesse lugar e na educação que 

aí recebeu, que se encontram as raízes do seu pensamento. Assim, “mimoseado pelo 

encanto de uma natureza luxuriante, em cujo horizonte imperava a sombra do Marão, 

montanha silenciosa e mistério, encobrindo um Além chamativo” (Alves 2007: 9), 

Leonardo Coimbra apura o seu pensamento. Esse Além é aquele que, em nosso entender, 

o haveria de chamar de modo irremediável, como já havia chamado Pascoaes.

Esta serra maronesa é poderosa, sagrada e benfeitora, pelas figuras que esculpiu 

e doou ao mundo e que a cada passo revivem na cultura portuguesa, pela sua genialidade 

e pelo seu dom de inspirarem outros.  

Em nossa opinião, foi nesta serra que o filósofo vislumbrou o pensamento 

criacionista, que o tornaria imortal. Sendo um dos maiores filósofos portugueses e, entre 

todos, o mais original, como original também o foi Pascoaes, parece pois que essa serra 

dominadora lhes atribui o dom da originalidade. É pois motivo para afirmarmos com 

Alfredo Ribeiro dos Santos que “a primeira e inequívoca distinção da filosofia de 

Leonardo Coimbra é a sua originalidade” (Santos 1990: 180), e “para muitos, com ele se 

inicia uma nova fase da Filosofia Portuguesa” (Santos 1990: 180). 

Como sabemos, as experiências de vida acabam por se refletir no pensamento, 

que se vai formando e desenvolvendo ao longo do percurso existencial. Leonardo 

Coimbra e também Teixeira de Pascoaes não fogem à regra, deixando visível o elo 
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biográfico patente na conceção do seu pensamento evolutivo. Portanto, Leonardo vive a 

vida como todas as outras pessoas, comummente, ou seja, “cumpre, sob este ângulo de 

visão, o destino da generalidade dos seres humanos” (Patrício 2004: 9) e paralelamente 

cumpre “a do pensamento filosófico, a da construção reflexiva sobre o mundo, a vida, o 

ser e o fundo abismático do ser, o sentido de tudo o que há, de todo o haver” (Patrício 

2004: 9). Deste modo, assumimos a sua genialidade. Como afirma Patrício, 

por sobre a banalidade do homem comum, igual àqueles com que se cruza na 
superfície do dia-a-dia, ergue-se o homem-águia, de olhos penetrantes a furar 
o infinito, a dardejar as entranhas do universo, da alma e do espírito, a
interrogar os mistérios e os enigmas com que se confronta aquele cerne de si
que se realiza a suprema maravilha de pensar (Patrício 2004: 9).

E então, eis que, nesta conformidade, ou afinidade entre a vida e o pensamento, 

denominada por nós de elo, no sentido de significação de uno, de junto, de união, de laço, 

de vínculo e, indo mais além, de a par, no sentido de caminharem lado a lado, 

considerarmos que há uma relação entranha entre ambos. Devido a isso mesmo, Manuel 

Ferreira Patrício afirma o seguinte: 

acontece esta coisa espantosa na solidão absoluta da consciência do filósofo, 
em contacto com a sua vida propriamente humana, como a dos seus irmãos 
humanos, ou tem o filósofo as raízes mergulhadas nas entranhas da vida e da 
realidade, pulsando ao ritmo destas e partilhando a história que a ambas 
envolve e revolve e faz, não sendo dissociável de nada disso? (Patrício 2004: 
9).  

Neste âmbito, ante o que questiona Patrício, nós aberta e conclusivamente, a 

propósito de Leonardo Coimbra, respondemos que de facto uma e outra, ou seja, 

existência e pensamento encontram-se claramente fundidos e indissociáveis, como as 

faces de uma moeda. A prova disso é a obra cronológica de Leonardo Coimbra, que 

apresenta “o pensamento criado pelo filósofo ao longo da vida do filósofo e em íntima 

articulação com esta vida” (Patrício 2004: 9-10). 

Indubitavelmente, a vida que Leonardo Coimbra vivenciou não só lhe permitiu 

conceber o seu pensamento filosófico, mas também ser o homem multifacetado que foi 

e intervir da forma como o fez, escorado pelos princípios e pela clareza de ideias, em 

procura constante da verdade. Essa verdade que, sendo para Leonardo uma busca 

perseverante, é consubstanciada através do visionarismo do seu pensamento filosófico, 

que estava bem à frente do seu tempo. Ele elaborou o seu pensamento à margem dos que 
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não pensavam assim, acreditando estar certo de que a liberdade, uma liberdade criadora, 

era fundamental à existência humana e ao seu progresso. Teorizou com mestria o seu 

pensamento filosófico a partir do criacionismo, provavelmente inspirado pelos 

pensamentos de Antero de Quental e de Henri Bergson, sobre os quais se debruçou. 

Outras leituras, de autores de correntes diferenciadas, como Hamelin, Platão e Bruno, 

também o terão influenciado, bem como o deísmo de Amorim Viana e o deísmo panteísta 

de Junqueiro. 

Homem preocupado com os problemas sociais do seu tempo, a sua militância 

política permitir-lhe-á intervir sobre os mesmos. A sua vivência enquanto professor, 

escritor, pensador nato, filósofo, orador, enquanto homem político e de cultura vasta, 

muito à frente do seu tempo, marca a sua visão dos problemas sociais. Interessa-se por 

chegar às massas, de modo a investir o povo de instrução e cultura, para assim elevarem 

a nação. A educação é, segundo Leonardo Coimbra a matriz que pode diferenciar o 

Homem e o seu posicionamento na resolução dos problemas sociais, num “ideal de 

perfeição humana” (Coimbra 2004h: 193). 

No fundo, Leonardo Coimbra, ao longo de toda a sua vida, foi incansável, 

trilhando os caminhos da educação nacional, seja fundamentalmente como professor, 

seja como tribuno, seja como político, seja como pensador, ou simplesmente como mero 

cidadão. O seu pensamento filosófico vai sendo construído à medida da sua evolução 

como homem, ao mesmo tempo que, se processavam as suas diversificadas experiências 

vivenciais e intelectuais e que assumia responsabilidades públicas. No exercício das suas 

responsabilidades públicas visou elevar os portugueses a um patamar mais alto, donde 

avistassem a verdadeira importância da cultura e da educação para o ressurgimento 

pátrio, condição de vida inerente a quaisquer cidadãos que desejem o bem da sua Pátria. 

A todos, mas a todos, numa liberdade criadora e moral deveria caber realizar esta 

premissa coletiva.  

Dissidiu, lutou, proclamou, no intuito de assentar o seu pensamento na base sólida 

da Verdade, na Liberdade e na Justiça, ao que lhe subjaz o Amor, sentimento maior, 

segundo Leonardo, aquele que apenas permite a humanidade do Homem e a sua 

universalidade, o mesmo que dizer, “o mundo moral acrescido pelo esforço do homem” 

(Coimbra 2004l: 281). O Homem deve focar-se nesse mundo, sendo que “esse acréscimo 

não é um epifenómeno, uma ilusão subjectiva, mas a universal inundação, o novo Dilúvio 

da represa interior do coração humano” (Coimbra 2004l: 281). Logo “se o Universo é 
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uma sociedade, é esse Dilúvio a mais íntima e profunda verdade, as próprias entranhas 

da verdade” (Coimbra 2004l: 281).  

Pertencente a essa serra que o trouxe ao mundo, que inspira à prática da 

sublimação, e engrandecido pela sua experiência no meio clerical, no exercício do seu 

papel de aluno interno, no colégio, também aí aprendeu a sonhar e a idealizar uma 

sociedade mais fraterna e igualitária, onde as ideias correspondessem às práticas. Foi 

acima de tudo um sonhador, como ele próprio afirmou, um dia, quando referindo-se à 

sua passagem pelo Colégio de Penafiel, de bom apenas lhe tinha sobrado este seu lado 

idealista e sonhoso, por lá alcançado.  

De facto, a sua biografia é reveladora de um ser sensível e muito preocupado com 

o seu semelhante. Espírito culto, inconformado, volta-se para as questões da Liberdade,

da Verdade e da Justiça, conceitos que fundarão o seu sistema filosófico. De resto, seria

o modo como se posicionou ao longo da vida, nesta busca constante da perfeição, da

Liberdade, da Verdade, da Justiça, que enformará não só o seu percurso social-político,

mas imputará ao homem o seu pensamento filosófico e marcará o seu inabalável poder

da oratória, baseado num espírito livre e profundamente crítico.

Não descuraremos de notar a sua capacidade de, paralelamente, remar contra a 

maré. Não abdicou das suas convicções e ideais por quaisquer interesses e, por isso, veio 

a sofrer alguns dissabores à custa da defesa dos mesmos. Todavia foi desenvolvendo um 

pensamento próprio, só mais tarde assim considerado, sem qualquer sujeição ao 

pensamento de Henri Bergson, mas sim à realidade, que foi a sua circunstância. Como 

afirma Patrício, Leonardo Coimbra construiu o seu pensamento, “sempre a beber da 

realidade que foi a sua – social, política, pedagógica, filosófica, cultural –, sempre a urdir 

os fios e o tecido do seu pensamento com os elementos mais simples e próximos dessa 

realidade” (Patrício 2004: 10). Ao pensamento leonardino, caracterizado pela sua 

profundidade, fica-se a dever a reiteração de valores que estavam, então, quase 

irremediavelmente perdidos e que foram postos em evidência pela filosofia criacionista. 

Como é compreensível, Leonardo Coimbra está longe de ter seguido uma vida 

pautada pelo assentimento, antes polemizou, radicalizou, cessou. Todavia fê-lo por 

asseveração das suas ideias, do seu pensamento e da sua forma de idealizar a vida. Pela 

força das suas ideias e no combate à banalidade formou a sua personalidade política, 

moral, humana e religiosa. Sendo doutrinário do respeito pela pessoa humana, pela 

Liberdade, pela Verdade e pela Justiça, mais tarde veio a converter-se ao catolicismo. 
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Aquando à apresentação do livro O Criacionismo, em 1912, adoece o seu 

primeiro filho, ainda pequeno. A sua morte prematura marca-o, ao ponto de redigir o 

opúsculo “A Morte”, decorria já o ano de 1913. Este será um ano que abrirá portas a um 

novo ciclo da sua vida, depois de um 1912 muito conturbado. 

Em relação à sua obra, esta prolifera de um modo assinalável, com o passar dos 

anos e com o amadurecimento das suas ideias. Para este amadurecimento do seu 

pensamento contribuem as suas experiências de vida, os acontecimentos sócio-

económicos-políticos vivenciados, e também os autores que escolheu como fonte de 

inspiração. Assim, como afirma Alves,  

a sua obra escrita vai crescendo, com os anos, pela publicação de novos livros 
e de numerosos artigos, provocados uns e outros, ora pelas suas actividades 
docentes e culturais, ora pela sua reflexão pessoal sobre os acontecimentos e 
problemas de índole nacional ou universal (Alves 2004: 23).  

Multifacetado como sabemos, e atendendo às bibliografias mais recentes, 

verificamos que “os livros são de índole científica e filosófica, em número de 18” (Alves 

2004: 23), sendo que “os artigos, mais voltados para o imediato, são predominantemente 

de intenção doutrinária, também de intervenção político-social, de crítica literária ou 

artística; atingem o número de 243” (Alves 2004: 23). Contudo, as obras mais 

emblemáticas e que representam de forma substantiva o desenvolvimento evolutivo do 

seu pensamento filosófico são O Criacionismo, seu primeiro livro, escrito em 1912, ano 

em que também decide concorrer ao lugar de professor assistente do Grupo de Filosofia 

da Faculdade de Letras da Universidade do Lisboa, tendo desistido no decurso das provas 

públicas, em dissidência com o arguente Professor Silva Cordeiro. O seu lugar foi 

entregue a Matos Romão, que posteriormente daria Álvaro Ribeiro como inábil para o 

exercício da docência, sem prever “que reprovava um filósofo” (Gomes 2012: 14). Por 

conseguinte, este episódio que inibirá Álvaro Ribeiro da docência é assinalado por 

Pinharanda Gomes:   

foi no dia 21 de Novembro de 1931, no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, onde 
Álvaro Ribeiro, prócere discípulo leonardino e seu notável promotor, se 
submeteu ao exame de admissão para o estágio de professor do ensino liceal. 
Presidente do Júri: Mattos Romão. Juízo final: inapto para o exercício da 
carreira em virtude de a sua voz ser pouco audível (Gomes 2012: 13-14). 

No ano de 1916, Leonardo Coimbra publica a obra A Alegria, a Dor e a Graça, 

cujo texto é riquíssimo e revelador do evolucionismo filosófico. Seguir-se-ão, em 1923, 
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A Razão Experimental e, em 1935, A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre que são obras 

cruciais para o conhecimento do pensamento filosófico de Leonardo Coimbra. 

De forma notável, aos trinta e oito anos, Leonardo Coimbra encontra-se no auge 

da vida e da sua carreira como professor universitário, tendo publicado já a esta altura a 

maior parte da sua obra, pelo menos a considerada mais importante. De algum modo, o 

filósofo Leonardo Coimbra, fundador do criacionismo, contribuiu para que a Filosofia 

Portuguesa saísse enriquecida e para que Portugal, um país pouco dado à Filosofia, se 

aproximasse mais destas questões. Enquanto mestre, impulsionou nos seus alunos o 

espírito filosófico, deixando discípulos, que também foram uma marca no contexto 

filosófico português. 

1.3 Ação cívica, cultural e educacional 

A ação cívica, cultural e educacional deveria ser comum a todos os indivíduos, 

em todos os tempos e em todas as conjunturas, sendo imperioso até, que cada um no 

assumir das suas responsabilidades cívicas, culturais e educacionais, simultaneamente, e 

acima de tudo, assumisse um forte compromisso para consigo próprio e para com os 

outros, de modo a que se processasse continuamente uma maturação comportamental 

direcionada, de modo a que cada um soubesse “estar à altura das suas responsabilidades” 

(Seabra 1986: 275). Este agir, em quaisquer circunstâncias, tendo por base o tríduo 

fundamental – ação cívica, cultural e educacional – constituiu apanágio constante na vida 

de Leonardo Coimbra. Estas três vertentes essenciais da ação, que constituem o maior 

desafio para todas as pessoas, no exercício das suas responsabilidades na sociedade, são 

uma presença constante em Leonardo Coimbra. Com efeito, esta abertura à “cultura 

cívica” (Martins 2005), protagonizada por Leonardo Coimbra e também por Teixeira de 

Pascoaes, pugna “por uma cultura cívica chamando desde logo, à primeira linha dos 

acontecimentos os alunos que como cidadãos plenos devem ser obrigatoriamente agentes 

congregadores da tão almejada maioridade cívica, imprescindível na construção e 

progresso das sociedades e da humanidade” (Martins 2005: 145). Em consonância, 

ambos os autores se preocuparam bastante com as questões da Educação Cívica, 

manifestamente difundidas através da Renascença Portuguesa, constituindo um 

importante suporte pedagógico a este movimento cultural.  
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Portanto, também “a educação como condição para a cultura cívica” (Martins 2005: 159) 

foi apanágio destes dois espíritos combativos e preocupados com as grandes questões 

humanas e educativas.   

Leonardo Coimbra foi pensador, filósofo, político, autor, tribuno, mestre, 

ministro, portanto muito plural no exercício existencial, sendo difícil determinar quem 

foi, qual destas atividades foi mais importante e qual dos seus legados teve maior peso. 

Sendo certo que ele é uma súmula de todas estas valências, foi graças à sua junção, 

continuidade ou inter-relação, que Leonardo Coimbra conseguiu ser o que foi, muito 

polivalente. O seu percurso é repleto de muitas manifestações, mas foi, acima de tudo, 

um pensador original, um espírito livre e criativo, um fervoroso militante de muitas 

causas e até de viragens. Porventura, foi destacadamente filósofo, pela mais-valia de ter 

contribuído para a mudança radical do modo de olhar a filosofia, com a obra O 

Criacionismo: Esboço para uma filosofia. Todavia, a faceta de professor terá vindo 

sempre ao de cima, sobrelevando-se a todas as outras. 

A sua ação cívica também é incontornável, quer pelo seu papel assumidamente 

inconformado com a situação do país, quer pelas suas intervenções ao nível da sociedade 

enquanto cidadão, quer também pelas reformas e pela ação política que executou 

enquanto ministro da instrução pública, quer ainda também pelo exercício do seu 

magistério como professor ou lente académico. Muito versátil, este fabuloso tribuno, teve 

o condão de inspirar outros, de persuadir e de cativar novos pensadores e teve seguidores

fiéis.

Desde cedo, voltou a sua atenção para as questões educativas, sendo que “para 

Leonardo, a Educação tem de alicerçar-se na Cultura” (Santos 1990: 177), visto que, a 

seu ver, “toda a organização do Ensino, sob pena de ser obra de puro instinto, há-de ser 

um corolário de uma teoria da Cultura” (Coimbra 2004h: 194).  

Leonardo Coimbra, num artigo viria a comentar as suas ideias pedagógicas, de 

forma muito sucinta, para responder a uma questão jornalística, que lhe fora proposta, 

entre outras, aquando da sua demissão do Colégio dos Órfãos de Braga, respondeu, com 

a frontalidade que lhe reconhecemos e sem quaisquer reservas, “compete à educação 

tornar o homem livre, e o homem só será livre quando puder ser o criador dos valores 

morais por que se regula” (Coimbra 1911: 3), mas, “para isso a educação tem de ser 

integral, não desprezando nenhuma das necessidades do espírito humano nem se 

escravizando a qualquer preconceito” (Coimbra 1911: 3). Como conclusão, afirma que, 

nesta linha de pensamento a educação, “será científica, artística e filosófica” (Coimbra 
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1911: 3). Defendia uma educação integral, como, posteriormente, defendeu Agostinho 

da Silva, personalidade que, “entre o Grupo excepcional da Faculdade dos discípulos de 

Leonardo Coimbra, consegue evidenciar-se” (Santos 1990: 191).   

Como vemos, Leonardo Coimbra teve um percurso profissional, mas também 

enquanto cidadão muito voltado para a ação cívica, cultural e educacional, sem 

atavismos, nem preconceitos. No que diz respeito a Leonardo Coimbra, estes três 

ângulos, de alguma forma constituem uma afinidade muito forte entre eles, ao ponto de 

não sobreviverem uns sem os outros. Se considerarmos que os ângulos perfazem uma 

pirâmide, constataremos que no vértice, ou seja no topo, situamos a educação, por ter 

sido esta a vertente sempre inerente à condução da sua vida e sem a qual nada mais valeria 

a pena ou faria qualquer sentido. A educação colocada no topo corresponde à sinopse da 

educação que lhe foi dada, aquela que ele procurou e a que ele proporcionou a outros. 

Logo, a esta famigerada educação subjazem, nos vértices da base, uma atitude 

permanentemente cívica e cultural associada, e a própria base, que consiste no alicerce 

onde sustentou toda uma vida de homem preocupado com outrem e com a sociedade em 

geral, usando para esse combate cívico a cultura e como não podia deixar de ser o seu 

pensamento filosófico que consideramos o maior veículo disso mesmo.  

Sem dúvida um homem de cultura, Leonardo Coimbra vê nela a porta de saída 

para a ignorância e para a conquista da liberdade humana e deseja-a estendida a todos os 

seus semelhantes. De espírito desassombrado e aberto, coloca-se numa posição de mexer 

com as instituições, de as abanar dotando-as de uma nova visão, mais fraterna, mais 

amorosa e mais ao serviço das pessoas. No seu Ideal Coletivo, Leonardo preconiza a 

portugalidade e a busca da alma verídica, o que para Pascoaes significa a alma lusitana. 

A ação educacional, objeto de seu maior interesse e à qual se dedicou uma vida 

inteira, não constituiu impedimento para a ação cultural e a ação cívica, o que em parte 

se deve à intensidade do seu temperamento, ao altruísmo do seu caráter e à coragem da 

sua personalidade. Por isso, reiteramos as seguintes palavras de Alves: “o magistério 

oficial, porém, não o impediu de retomar a sua ação cívica, cultural e política; antes, a 

vemos potenciar-se, com as naturais variações, impostas pelos condicionalismos 

nacionais e europeus” (Alves 2007: 23). Leonardo Coimbra não era de baixar os braços 

ante os problemas ou a controvérsia das ideias, antes batia-se por elas quer através do 

debate, da tribuna, do magistério ou da obra escrita.  

Pensamos, de algum modo, que em Leonardo Coimbra estava sempre presente o 

senso político, que era determinante na sua ação e assumia um peso considerável na 
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orientação da sua vida e do seu pensamento, mesmo quando já afastado das lides e dos 

vínculos puramente partidários. Nesta visão, “acompanhamo-lo nas manifestações de 

solidariedade à Greve Académica de 1907, na propaganda anarquista e, depois, 

republicana. Da sua colaboração na Nova Silva salientemos o artigo crítico “Professores”, 

primeiro passo da sua carreira de paladino da Educação” (Santos 1990: 176). Na verdade, 

Leonardo Coimbra viria a tornar-se assertivo como defensor da educação, um promissor 

vélite dos assuntos educacionais. Foi também um professor entusiasta e com espírito de 

missão. Por isso, “Leonardo Coimbra foi o educador nato que prodigamente espalhou 

ideias mas que teve como preocupação não apresentar ideias feitas mas sim fazê-las 

nascer” (Santos 1990: 177).  

Admiravelmente, Leonardo Coimbra influenciou discípulos, seus seguidores, 

mas essencialmente formou-os libertos para a conceção de ideias próprias, pois para si 

“a educação dá a medida da liberdade humana” (Coimbra 2004h: 192). 

O seu magistério proporcionou-lhe dar corpo às suas teorias educativas. Todavia, 

não desprezou a política, catalisador capaz de o catapultar para o mais alto cargo ao nível 

da educação, para Ministro da Instrução Pública. Este cargo permitiu-lhe ativamente 

concretizar muitas das suas conceções numa área do seu interesse e ver consumadas 

muitas das suas aspirações educativas. 

A trilogia – ação cívica, cultural, educacional – plasmou-se fundamentalmente na 

sua atividade no movimento Renascença Portuguesa, do qual foi não só fundador, mas 

precursor, na sua participação ativa na revista A Águia e muitas outras publicações, na 

disponibilidade espantosa perante o magistério, na eloquência da palavra no púlpito e 

muito particularmente na raiz do seu pensamento, que o levou a defender, de forma cívica 

e cultural, a educação do povo, tarefa a que se entregou de modo notável e distinto.  

Podemos dizer que Leonardo Coimbra adotou uma postura humanista, 

profundamente inconformada perante os males humanos. Exemplarmente evidenciou 

estes valores na sua intervenção social, política e filosófica.  

1.3.1 Um espírito educativo, o Mestre 

Leonardo Coimbra descobre, afirma e manifesta o seu espírito educativo em 

muitas situações, ao longo do seu percurso académico, político e vivencial, enquanto 
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cidadão. Mas, este espírito educativo é particularmente evidente quando inicia a 

docência. Como afirma Alves: 

estava encontrado o seu [de Leonardo Coimbra] rumo profissional e, 
porventura, a sua vocação específica: ser formador de jovens e adultos – 
pedagogo e antropedagogo; ser educador, na escola, na política, nas 
actividades cívicas e culturais, com um elevado sentido de missão, dentro dum 
horizonte espiritualista, moralizante, metafísico e religioso (Alves 2004: 22).  

Grande ativista cultural, homem das letras, da filosofia e da cultura portuguesa, 

Leonardo Coimbra precocemente manifesta a sua apetência para a ação cívica, cultural e 

educacional, desde logo pelo ensejo de curiosidade e de abrangência dos saberes. No 

fundo, a educação, a política, a cultura, resumem a vida, obra e pensamento de Leonardo 

Coimbra, pois estas foram as suas bandeiras.  

Estávamos, “no fim do ano lectivo, em 1910, munido de uma licenciatura, 

Leonardo regressa ao Porto, conseguindo ser colocado, por concurso, no Liceu Central, 

como professor provisório de Matemática” (Alves 2007: 14). Iniciava assim a sua 

carreira profissional enquanto docente, profissão que exerceu distintamente até ao fim 

dos seus dias.   

O seu espírito admirável leva-o por caminhos no âmbito da educação e da cultura 

seja através da sua ação enquanto ministro e docente, seja através do seu pensamento 

filosófico e escrito, seja pelo seu caráter persistente em busca do saber e da verdade. 

Pelo singular poder de oratória, pela sua capacidade invulgar de influenciar outros 

espíritos, pela sua ação política enquanto ministro, pelo seu profissionalismo no exercício 

docente, nas mais diversas áreas, Leonardo Coimbra foi não só educador, como o Mestre: 

ensinou, foi fonte de inspiração e foi seguido por muitos dos seus discípulos, pelo 

interesse que suscitou o seu pensamento, a sua obra e pela atitude pedagógica que adotou. 

Leonardo Coimbra “foi alguém que, de uma forma diferente e inovadora, apreendeu as 

grandes questões humanas e aos outros as transmitiu, depois de as sujeitar ao crivo do 

seu talento, com isso criando uma corte de seguidores” (Fava 2008: 169).  

O seu espírito preocupado com a educação emerge com o seu artigo Professores, 

que tem um sentido crítico e que é premonitório do papel que virá a protagonizar neste 

campo, inclusivamente como Ministro da Instrução Pública. Não foi por mero acaso que 

ele foi o Mestre, mas o verdadeiro Mestre, pois procurou a verdade e transmitiu-a com 

mestria e sem quaisquer reservas aos seus discípulos, procurando que os mesmos não 
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fossem meros repetidores do conhecimento, mas encontrassem as suas próprias linhas de 

pensamento. Como afirma Alves, Leonardo Coimbra 

foi, antes de mais, em toda a sua obra escrita, como nas suas lições e discursos, 
um filósofo, no verdadeiro sentido da palavra, um amante e pesquisador da 
sabedoria, procurando-a com afã, acima de tudo, e comunicando-a com 
generosidade, com sentido de missão; foi um intelectual comprometido, 
buscando humildemente a verdade e transmitindo-a apaixonadamente, para 
bem dos concidadãos, elevação moral do povo, espiritualização do Homem e 
do Universo. Por isso, granjeou não apenas admiradores, mas discípulos, que 
o tomaram como Mestre, pois despertou neles a vocação para o pensamento
especulativo. António Quadros considerou-o mesmo o maior filósofo
português da primeira metade do século XX (Alves 2004: 26).

Na verdade, enquanto Mestre, a forma como exercia a sua influência nos 

discípulos, é assim descrita por Fava: 

criado numa convivência que nasce nos bancos da Faculdade de Letras, é, no 
entanto, na tertúlia de café que esse discipulado cresce e ganha vigor e foros 
de instituição. É aí que se forma o séquito de discípulos, polarizado à volta do 
Mestre e fascinado pela luz que jorra da sua figura e do seu espírito. E é aí que 
reside a génese de uma plêiade de homens de cultura e de saber que nas suas 
diferenças se encontram ligados pelo mesmo fio, o do pensamento do Mestre. 
As obras destes discípulos, repartidas por vários campos da ciência – filosofia, 
literatura, pedagogia – têm a marca da escola leonardina e a virtude de a 
difundir e continuar. De entre eles alguns cultivaram e animaram o magistério 
de tertúlia herdado do Mestre e com isso criaram uma segunda geração de 
discípulos, dando assim sucessividade e perenidade à palavra do filósofo do 
Criacionismo. Notável capacidade de sobrevivência intelectual, conseguida 
por um dom natural e invulgar de construir cérebros e neles permanecer vivo. 
Por isso mesmo, alguém, com toda a propriedade, lhe chamou, Mestre dos 
Mestres (Fava 2008: 168). 

A conceção de educação de Leonardo Coimbra e as estratégias pedagógicas que 

implementou pretendiam dar aso ao desenvolvimento de um espírito maior, de um 

espírito livre. Como estava interessado e preocupado com as questões da educação, 

Leonardo Coimbra escreveu muito sobre este assunto. No boletim A Vida Portuguesa, 

do qual apenas se editaram 39 números, escreveu sobre vários assuntos, mas 

particularmente sobre o problema educativo. Como o problema educativo foi 

considerado, à época, o maior obstáculo ao progresso social, moral e cultural do povo, 

constituía motivo de abordagens diversas, publicações, conferências, estudos, sendo que 

o filósofo usou todas estas expressões para abordar este tema. Como afirma Santos,

“entre os participantes no estudo do problema educativo, distinguiremos Leonardo

Coimbra e Augusto Martins que escreveu diversos artigos sobre temas como ensino

prático e teórico, livros para o ensino da matemática, a fundação de associação de
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professores e uma associação de pais de alunos no Liceu de Rodrigues de Freitas” (Santos 

1990: 117). 

Forçosamente, só um espírito educativo como o de Leonardo Coimbra seria capaz 

de fazer dele um verdadeiro Mestre, um ícone de outros mestres, seria capaz de chamar 

a si e conquistar tantos alunos, discípulos, sectários, partidários, seguidores, o público a 

que se dirigia. De facto, o seu poder comunicacional fez de si um ilustre mestre em muitas 

vertentes, mas nenhuma área foi mais significativa do que a de professor. Impulsionou o 

ensino liceal e universitário quer enquanto docente, quer enquanto ministro, ou mesmo 

enquanto comunicador e autor, e teve um papel determinante na sua evolução. Portugal 

e os portugueses ficam a dever-lhe muito pelas ideias que definiu, pelas reformas que 

fomentou e pelos caminhos que desbravou, que diríamos difíceis e que lhe valeram 

muitos dissabores e até incompatibilidades.  

1.3.2 O Impulsionador do ensino universitário 

Leonardo Coimbra foi um grande ativador do ensino universitário, mas também 

dos outros níveis de ensino, pelo facto de ter sido Ministro da Instrução Pública (em 1919 

e 1923), docente e muito particularmente pelas conceções e pareceres que foi emitindo 

através das suas preleções, escritos, comunicações e ações políticas.  

Na verdade, Leonardo Coimbra considerava que o ensino universitário português 

necessitava de mudanças. Segundo Quadros, para Leonardo Coimbra “a Universidade 

oficial portuguesa, nascida da reforma positivista de 1911, não satisfaz a exigência 

criacionista. Era uma escola centrada sobre o pensamento estático, sobre um coisismo 

acentuado pela visão comtiana das ciências, da cultura e do pensamento” (Quadros 1992: 

294). Portanto, contrariamente ao ideal de uma universidade próspera em abono da 

sociedade, esta encontrava-se mergulhada nos valores positivistas e comtianos que em 

nada contribuíam para a visão criacionista que o filósofo propunha como forma de atingir 

a liberdade humana. Leonardo Coimbra preconizava um ensino universitário que se 

fundamentasse na liberdade criadora do indivíduo, e não na base de ditames e teorias 

totalmente científicos e menos humanistas. Esta vertente criacionista era essencial e 

determinante no sucesso universitário. Assim,  

foi tendo em vista a ideia de uma instituição universitária como centro de 
invenção que Leonardo, ao passar pela pasta da Instrução, criou a Faculdade 
de Letras do Porto, em moldes inteiramente diferentes da Faculdade de Letras 
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de Coimbra, que substituiu, bem como da instituição congénere lisboeta 
(Quadros 1992: 294).  

Leonardo Coimbra foi um grande impulsor do ensino universitário, pela criação 

das Universidades Populares, pela fundação da Faculdade de Letras do Porto, o que foi 

facilitado pelo facto de ser membro destacado da Renascença Portuguesa, bem como 

Ministro da Instrução Pública. Enquanto lente e enquanto político, preocupou-se com o 

nível cultural do país na sua época e ensejou elevá-lo por estas vias. Na sua conceção, a 

universidade tinha uma missão social ou, de forma ainda mais ambiciosa, uma missão 

patriótica, retomando “… a questão eu quero de novo exaltar a minha dignidade à altura 

de falar da Pátria” (Coimbra 2007: 33). Estas foram palavras iniciais por ele expressas 

no discurso sobre a questão universitária, ante o parlamento, assumindo-se 

declaradamente como um patriota convicto, com ideias próprias e díspares das vigentes, 

incluindo no que diz respeito ao ensino universitário. 

Leonardo Coimbra foi um destacado político, desenhando uma carreira política 

audaz, sempre em prol dos interesses dos cidadãos, marcando-se por uma elevada 

preocupação cívica. As medidas que implementou relacionaram-se com uma necessidade 

substancial das mesmas e refletiram-se em benefícios, que ainda hoje colhemos. 

De facto, as reformas encetadas, enquanto Ministro da Instrução Pública, algumas 

das que persistiram depois da sua governação, foram alvo de acesa polémica. 

Salientamos uma das reformas mais controversas e que foi assim descrita por Alves: 

a sua decisão mais controvertida foi a transferência da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra para a Universidade do Porto. A contestação foi de 
tal ordem, com sessões parlamentares, greves e protestos em Coimbra, que o 
Parlamento acabou por confirmar a criação da nova Faculdade do Porto, 
mantendo, porém, a de Coimbra (Alves 2007: 19).  

Tendo sido professor e dirigente da Faculdade de Letras do Porto, Leonardo 

Coimbra contribuiu para a forma como foi estruturada. Esta Faculdade foi desenhada 

“fora dos moldes tradicionais em muitos aspetos pedagógicos e regimentares” (Alves 

2007: 20) e tornou-se “um foco de inovação cultural, formando uma plêiade de literatos 

e pensadores, alguns fiéis ao magistério de Leonardo Coimbra” (Alves 2007: 20). Na 

verdade, existem seres predestinados para marcarem a diferença e alcançarem metas 

elevadas, sem medo de arriscarem, de serem mal compreendidos, de serem criticados ou 

até hostilizados. Sentiu-o Teixeira de Pascoaes, aquando o lançamento da biografia São 
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Paulo, sentiu-o, igualmente, Leonardo Coimbra, em 1912, com a sua dissertação sobre 

O Criacionismo: Esboço de um Sistema Filosófico.  

Destacamos o facto de Leonardo Coimbra aos 36 anos, portanto muito jovem, ter 

em mãos a direção da Faculdade de Letras do Porto e ainda todo o ambiente que 

conseguiu criar em volta do seu magistério, que foi digno de relevo pelas ideias que 

promoveu e pela capacidade de gerar discípulos. Estes discípulos, que o admiraram e 

apreenderam o seu pensamento filosófico, formaram uma escola e muitos deles 

encontraram fonte de inspiração para as suas próprias linhas de pensamento. A nível 

académico, Leonardo Coimbra foi capaz de fazer germinar nos seus discípulos um 

espírito pensador e livre. O seu entusiasmo contagiava os aprendizes. Este entusiasmo 

pelo conhecimento era por si considerado uma condição essencial e facilitadora da 

aprendizagem, pois “devido a um sistema pedagógico inspirado no comtismo positivista, 

no cientismo dominante das mentalidades modernas – considerado por Leonardo 

Coimbra como uma verdadeira violência moral – resultava a indiferença nos alunos por 

falta de uma formação científica com base numa reflexão filosófica” (Soares 2012: 22). 

Desta forma, “a filosofia da educação em vigor incorria no erro flagrante de se imaginar 

possível uma epistemologia sem abertura à metafísica” (Soares 2012: 23), ficando claro 

que esta fora dominada pela ciência. A metafísica complementa a ciência e potencia uma 

educação criadora e completa, uma base educacional sustentável e duradoura. Neste 

sentido, “Leonardo Coimbra, através do seu pensamento, promulga a constituição 

dinâmica e experimental da realidade. E o bem humano para que tende a educação 

integral ou paideia é um processo em desenvolvimento, que pressupõe o exercício da 

liberdade, em obediência à ordem racional e justa” (Soares 2012: 23). 

Naturalmente bondoso e afetuoso, era também um homem leal, generoso e 

altruísta, no tocante ao lutar pelos seus ideais, colocados ao serviço do outro. Sendo muito 

instintivo, foi também um homem que esteve efetivamente acima do comum. Otimista e 

irreverente, fez jus e deu credo àquilo em que acreditava, tendo elevado bem alto o seu 

pensamento e deixado uma obra notável, bem como grandes seguidores. Nunca cedeu à 

insinceridade, à ofensa ou ao atavismo para se defender ou simplesmente defender as 

suas ideias. De resto, na altura em que assumiu a direção da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, já tinha publicado grande parte da sua obra filosófica, já o seu 

pensamento era conhecido e tinha sido alvo de admiração, desvalorização ou oposição. 

Assim foi também com Pascoaes, razão pela qual a irmã do poeta amarantino desabafará, 

afirmando: “causa amargura ver homens de grande valor, sacrificados aos ódios 
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humanos!” (Vasconcelos 1996: 51). O facto é que ambos foram desvalorizados, a sua 

grandeza intelectual e moral não foi reconhecida de imediato, tendo levado tempo para 

as suas obras serem entendidas. 

Apesar disso, o pensamento de Leonardo Coimbra fez da Faculdade de Letras do 

Porto uma referência, ditou escola através de uma geração distinta de figuras da cultura 

portuguesa. A sua personalidade, as suas qualidades humanas, o seu poder 

comunicacional, a excelência da sua retórica e a sua erudição contribuíram para a sua 

influência enquanto professor e mestre, para que atraísse os que o ouviam, mormente os 

seus discípulos.  

Leonardo Coimbra teve sempre em mente uma conceção de universidade e o 

modo como a instituir, o que passou à prática quando a oportunidade surgiu. Como tal, 

colocou em ação a sua ideia de universidade, considerando que esta deveria fomentar o 

espírito de ampla liberdade criadora e servir a sociedade, a pátria e os portugueses. A 

ideia de universidade como tendo uma missão a cumprir, isto é, de chamar a si a alma 

portuguesa, a alma pátria, é exposta no seu escrito A Questão Universitária, proferido 

num dos seus discursos parlamentares. Leonardo Coimbra constatou que a universidade 

existente não cumpria a sua missão social e que “a alma da Pátria, a alta consciência da 

raça, não encontrou acolhimento no seio universitário” (Coimbra 2007: 35). De facto, 

segundo Leonardo Coimbra, a universidade não estava a realizar as funções pelas quais 

devia existir, e, isto, “por consciente traição de uns, por errada política intelectual de 

outros” (Coimbra 2007: 36) ou porque “o defectismo corrói o coração português, o 

mesmo apagado silêncio de morte cerra os lábios do espírito universitário” (Coimbra 

2007: 36).   

Assim sendo, a universidade, segundo Leonardo Coimbra, “não tem sido o 

maternal seio das liberdades criadoras do país, não teve voz para os grandes momentos 

do mundo e da pátria e nem sequer soube furtar-se às tendências anti-sociais da época, 

antes muito desatentamente por elas se deixa passivelmente arrastar” (Coimbra 2007: 

41). 

Partindo deste pressuposto, Leonardo Coimbra toma como seu desígnio alterar a 

feição das coisas e neste sentido arquiteta e concretiza a Faculdade de Letras do Porto 

como um 

 
momento alto e singular da Universidade portuguesa, como uma projeção do 
espírito da Renascença Portuguesa, de que fora, com Pascoaes, um dos grandes 
animadores, isto é, do espírito de uma Renascença de Portugal, segundo o 
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pensamento criador português; como uma instituição não só antidogmática, 
mas também antipositivista e antimaterialista; como uma instituição liberal, 
preconizando métodos de livre pensamento e de diálogo (Quadros 1992: 295).  

De espírito livre e sem preconceitos, Leonardo Coimbra criou a Faculdade de 

Letras segundo os princípios do seu pensamento e não de acordo com as teorias 

dominantes. Antes elegeu a liberdade para condução do seu magistério e do cargo de 

direção desta Faculdade, o que viria a deixar profundas marcas na atividade criadora e 

filosófica portuense, no plano social, cultural e político. Segundo Leonardo Coimbra, “a 

razão e a espiritualidade, conceitos diferenciados, complementam-se e articulam-se” 

(Soares 2012: 24). O seu pensamento baliza-se nestes dois polos que, em vez de se 

antagonizarem, se harmonizam, na medida em que, “(…) as dialécticas surgem como 

vivificadoras do espírito que deve prevalecer sobre a matéria” (Soares 2012: 24).    

Não restarão dúvidas de que o pensador portuense motivou os seus alunos para a 

construção de pensamento. Se não, atentemos em alguns intérpretes leonardinos, como 

Álvaro Ribeiro, José Marinho e Sant`Anna Dionísio, entre outros que deixaram obra, que 

foram ilustres filósofos e contribuíram para o enobrecimento da Filosofia Portuguesa. 

1.3.3 O tribuno 

A tribuna foi sempre objeto de fascínio e de satisfação para Leonardo Coimbra, 

enquanto meio ideal para dar largas à sua condição de orador nato, pois tinha o dom 

oratório, e como forma de alertar consciências e convidar ao pensamento criador.  

Diferenciou-se dos demais palestrantes pelas qualidades de expressão, de 

comunicação e de persuasão, pelas palavras pensadas e simultaneamente sentidas, pela 

eloquência e veracidade dos seus discursos, sempre ouvidos atenta e apoteoticamente. 

Com preleções realizadas na Galiza e Madrid, onde também corria a sua fama de filósofo, 

foi considerado um grande orador. As suas qualidades na arte da eloquência foram 

referidas por Teixeira de Pascoaes da seguinte forma: 

ele tinha de obedecer ao seu temperamento combativo. Daí também as suas 
qualidades de orador. Todo ele arde num incêndio de palavras, que se apega à 
assembleia impressionada. E quando o orador-filósofo se lança para as alturas 
inacessíveis do pensamento, o auditório fita-o, cá de baixo, mudo e 
assombrado, sem compreender, como ante um milagre que deslumbra e cega. 
São os instantes supremos da eloquência, em que o orador, querendo, num 
sublime esforço sobre-humano, dar forma ao que há de mais informável na 
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substância, parece que vai dizer a última palavra: aquela palavra eternamente 
esperada, que será para as trevas da alma o que foi, para as trevas do Caos, o 
primeiro grito de Jeová... (Pascoaes 1987: 178-179, OPL). 

Leonardo Coimbra foi também reconhecido pelos seus dons de oratória, pelos 

seus discípulos e impressionou os que o escutavam enquanto tribuno. Desde muito cedo, 

a sua habilidade de tribuno foi surpreendentemente identificada. Na verdade, “a 

desenvoltura e vivacidade no falar e o ritmo e a intensidade do discurso, qualidades 

insuspeitas num rapaz com 14 anos, deixaram os convidados boquiabertos” (Fava 2008: 

20). Mas,  

o que ninguém esperava era que o jovem homenageado aproveitasse a
circunstância para se estrear como orador e como tal, falando sobretudo da sua
vivência no Colégio do Carmo, criticasse asperamente o ambiente moral, a
atroz disciplina, a qualidade da alimentação e o regime de estudos ali vigente
(Fava 2008: 20).

Assim, a impressão causada pelo jovem tribuno foi de tal ordem, ou seja, “as 

palavras que então proferiu causaram tão forte impressão junto de seu pai que este 

resolveu retirar do Colégio de Penafiel os filhos que ainda o frequentavam” (Fava 2008: 

20). Portanto, certamente, “era um primeiro sinal dos extraordinários dons oratórios de 

Leonardo que tão notavelmente haveriam de marcar e impor a sua presença como homem 

público, político, educador, filósofo” (Fava 2008: 20). Porém, os dons de orador foram 

melhorando com o tempo, foram notados e inspiradores e foram cada vez mais utilizados 

em múltiplas situações. Assim, por exemplo, 

no ano lectivo de 1907-1908, participa activamente nas greves académicas, 
iniciadas na Universidade de Coimbra e estendidas às restantes universidades, 
e mesmo às escolas secundárias, sob a ditadura de João Franco. Começou então 
a revelar os seus dotes oratórios, passando das assembleias escolares para os 
comícios políticos ou de propaganda anarquista (Alves 2004: 22).  

Leonardo Coimbra ia assim desenvolvendo as suas aptidões oratórias, em abono 

do seu pensamento, da sua cidadania e em proveito de Portugal.  

O elóquio cativava pelo modo como usava da palavra. Ilustre eloquente serviu-se 

da tribuna para alcançar os seus intentos político-sociais e culturais, isto é, para dar conta 

da situação do país para o qual urgia encontrar respostas, para divulgar o seu ideal e 

colher interessados e para incentivar à intervenção na sociedade. Uma dessas respostas 

para a situação do país tinha a ver com o fomento da educação do povo, visando tornar 
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as pessoas mais cultas e mais conhecedoras da realidade, a fim de que nela pudessem, de 

algum modo, vir a intervir.  

No entendimento de Leonardo Coimbra, Portugal só avançaria à medida que 

aumentasse o nível cultural dos portugueses, pelo que pretendia que este fosse elevado. 

Para tal, havia que motivar e dar condições ao povo que lhe permitissem a valorização 

académica e a elevação cultural, sendo que a Renascença Portuguesa em muito 

contribuiu para isso. Leonardo Coimbra, entre muitas e distintas atividades em que se 

empenhou no âmbito da Renascença Portuguesa, não descurou, todavia, o seu lado 

vantajoso de orador, para também, deste modo, apostar na educação e na cultura.  

Além de todas estas características verbais e oratórias, “Leonardo possui as 

melhores qualidades dominadoras” (Pascoaes 1987: 179, OPL) e uma compleição física 

notável. A sua figura de beleza atlética, portanto, bom porte e bonita fisionomia de tez 

morena, ampla fronte, cabelos fartos e negros, olhos castanhos e argutos, pese embora 

melancólicos, exibia a altivez de uma presença marcante, difícil de esquecer. Referindo-

se a Leonardo Coimbra, Santos refere que “raras vezes se juntaram as qualidades de 

atração pessoal e de inteligência cintilante com o poder de comunicação de pensamento, 

portentoso de saber, pela palavra vigorosa e arrebatadora” (Santos 1990: 177). Leonardo 

Coimbra serviu-se deste poder de comunicação para apelar às massas, para falar da 

importância da educação do povo, em conformidade com o seu pensamento pedagógico. 

Apelava ao coletivo do povo português para que, pela cultura, se colocasse Portugal com 

evidência no mundo, como no tempo das Descobertas.  

Desta forma, através do púlpito e da sua eloquência debruçou-se amplamente 

sobre a temática da Educação, que foi objeto do seu interesse permanente e que revelou 

igualmente através da imprensa e da conferência. Sem dúvida que a eloquência viria a 

ser factualmente reconhecida a Leonardo Coimbra, valendo-lhe a apreciação de todos os 

que escutavam os seus discursos. No entanto, como afirma Santos, “podia-se perder o 

sentido do seu pensamento, mas ficava-nos o fascínio da beleza das suas imagens, o 

entusiasmo pelas suas palavras que atingiam uma expressão nova, superando o 

significado comum, e se sucediam com musicalidade numa forma poética” (Santos 1990: 

179-180). Mais, “não lhe faltava para o deslumbramento além da figura a voz e o

gesticular” (Santos 1990: 180). Indubitavelmente, o pensador, apresentava uma imagem

de tribuno, ao nível de um ícone nesta matéria, imbuído de uma verbosa e técnicas

arrebatadoras e persuasivas. Considerado por alguns um modelo e mestre de eloquência,

Leonardo Coimbra, como já dissemos, aprendeu oratória ouvindo os padres do seu
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Colégio ou ainda com os republicanos, usando, contudo, do seu talento natural, do seu 

dom de fruição da palavra. Para Leonardo Coimbra a palavra era pensamento e emoção, 

ou seja, o discurso era criador e deveria em seu entender ser sublime, numa simbiose 

perfeita entre o humano e o sobrenatural, o que só possível a um espírito sensível. Estas 

características estão patentes num dos seus discursos mais originais. Houve, quem o 

comparasse a esse grande Imperador da Língua Portuguesa, Padre António Vieira, 

aquando do seu discurso em homenagem a Antero de Quental, nos Açores, levando o 

cronista do Diário dos Açores, na altura a exaltar o seu arrebatamento, ao expressar: 

Leonardo Coimbra é o maior orador contemporâneo. Nunca até hoje, excepção 
feita ao Padre António Vieira, houve na nossa língua quem fosse na oratória, 
tão completo. Nunca até hoje, o tribuno de gestos largos, o poeta de lirismo 
intenso, o filósofo de imagens perfeitas, o artista de lavor cuidado da frase, 
apareceram, como em Leonardo Coimbra, simultaneamente num mesmo 
homem e se fizeram ouvir com tanta beleza, num mesmo verbo apaixonado e 
vibrante (Alves 2007: 28).  

Sem dúvida, “Leonardo Coimbra foi um extraordinário orador, um dos maiores 

do seu tempo. Sob o impulso de uma espantosa força interior, jorrava uma torrente de 

eloquência arrebatadora” (Santos 1990: 179). Contudo, como é do domínio público, 

Leonardo Coimbra não viria a ser mais notado como orador, apesar se ter destacado a 

este nível e das capacidades oratórias serem bastante úteis na exposição das suas ideias 

e do seu pensamento, mas particularmente pelo seu dom professoral e ainda muito mais 

pelo seu dom de filósofo. Apesar de tudo, convenhamos que sempre o acompanhou este 

talento e esta facilidade de comunicar em quaisquer ocasiões e atos públicos. Como 

afirma Alves: 

pronunciou também inúmeros discursos e conferências, nas mais variadas 
circunstâncias, desde comícios na praça pública a sessões académicas e 
parlamentares, de homenagens oficiais e populares a festas de caridade e de 
bombeiros, de elogios fúnebres a apresentação de livros, filmes e peças de 
teatro. Estão registados nos periódicos 163. Leonardo foi considerado o maior 
orador do País, depois de Alexandre Braga (Alves 2004: 23-24).  

Mais, “há ainda referenciadas 27 entrevistas e 25 cartas, publicadas ou 

arquivadas” (Alves 2004: 25). Este número de entrevistas indica a capacidade 

extraordinária deste homem na veiculação ou transmissão oral, nas suas mais diversas 

cambiantes. Sabemos serem testemunho destes dons de oratória, os expressos pelos seus 

contemporâneos, pela imprensa, que divulgou os seus dotes de tribuno, e também pelos 
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mais próximos, como os seus amigos e os familiares, os primeiros a que acharam-lhe o 

jeito para o púlpito.  

Com efeito, Leonardo Coimbra veio a salientar-se entre os demais pela sua 

honesta emotividade, que fazia dele um homem muito próximo dos ouvintes. Esta 

emotividade associava-se ao seu dom natural da palavra, o que também ficou patente na 

sua obra escrita. Para si, a palavra era o pensamento dito em voz alta e este último, uma 

espécie de doutrina que apregoava seriamente e não de forma vã. Talvez residisse nestes 

aspetos – na emotividade, na autenticidade do seu pensamento e no dom da palavra e da 

oratória – o segredo do seu êxito perante plateias inflamadas. O próprio Pascoaes o 

haveria de elogiar comparando a oratória à poesia, na semelhança do seu encanto e 

verdade, predicados inerentes no orar e no poetar. Sobre Leonardo Coimbra, Pascoaes 

também refere que “a sua figura, quase hercúlea, é toda em altos relevos luminosos. 

Sobre eles a Sinceridade brilha sem nuvens” (Pascoaes 1987: 179, OPL). No fundo, 

Leonardo Coimbra seduzia pela sua presença física e pelos seus atributos morais, pela 

sua sinceridade sem mácula, como se de um profeta se tratasse, pois, como afirma 

Pascoaes, “veio numa hora em que a consciência humana, insatisfeita, procura uma nova 

Luz” (Pascoaes 1987: 179, OPL). Leonardo Coimbra era essa luz precursora e 

renovadora em busca da perfeição salvífica da consciência humana, o que o aproxima de 

Pascoaes, também ele um enviado para despertar a consciência humana para a perfeita 

redenção. Afigura-se-nos assim, uma visão particular e específica comum aos dois 

autores – humanista e de caráter universal. 

 

1.3.4 O filósofo e poeta 
 

Provavelmente é mais comum denominar Leonardo Coimbra como Filósofo-

Poeta. Sendo um filósofo, descreveu o seu pensamento filosófico, O Criacionismo, de 

uma forma poética. Como afirma Paulo Samuel: “Leonardo Coimbra foi, explicitamente, 

Filósofo, se bem que essencialmente Poeta” (Samuel 1985: 65). A sua filosofia foi 

expressa poeticamente e a sua teoria filosófica foi simultaneamente poética e original. 

Estas características foram também comuns à obra de Pascoaes, cuja poesia tem 

aproximações metafísicas e se demarcou pela sua originalidade.  

Se atentarmos na obra mais emblemática de Leonardo Coimbra, verificaremos 

que “o texto leonardino expressa bem as leituras a que procedeu, mas, em termos de 
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recurso o contributo nacional é bem parco” (Gomes 2012: 16), todavia, “na ausência de 

filósofos, apareceram os artistas e os poetas” (Gomes 2012: 16). Como afirma Gomes, 

no período da redação da sua tese, Leonardo Coimbra  

não encontrou filósofos em que se inspirasse, mas achou os poetas que lhe 
confirmaram a natureza e a dialéctica artística da poesia, os poetas novos que 
o cousismo vulgar menos conhecia. Foram, de momento, mais do que os
escolhidos por Fernando Pessoa, ao lado de quem Leonardo passa sem notícia,
enquanto dá lugar de honra a um elenco de nomes que de um modo geral
pertencem ao número daqueles que Pascoaes identificou sob o título, ou
dignidade de poetas lusíadas. Os que a Renascença Portuguesa, que Leonardo
ajudou a fundar e que tanto prestigiou, quis ter como próprios seus (Gomes
2012: 17).

Não esqueçamos que “um poeta é sempre um milagre, que desponta no mundo, 

para nos amenizar esta vida dolorosa” (Vasconcelos 1996: 51). Assim sendo, Leonardo 

Coimbra Filósofo-Poeta, bem como Teixeira de Pascoaes Poeta-Filósofo, estão ambos 

predestinados a apaziguar a alma humana pela redenção universal. Ambos trilharam 

caminhos simbióticos entre filosofia e poesia e se Leonardo procurou nos poetas o que 

não achou nos filósofos para a construção da sua sapiente filosofia, já Pascoaes buscou 

na filosofia a doutrina que modelaria a sua original arquitetura poética. 

Leonardo apenas recorreu aos autores cujo pensamento considerou relevante. 

Assim, esquece Teófilo Braga, positivista convicto, embora grande pensador, à época, 

porém cita os criadores portugueses em que acredita ou se sustenta intelectualmente, 

sobretudo  

Miguel Bombarda, não por causa de razão doutrinal, mas pela sua 
personalidade moral; João Chagas, lateral, por relação a Bruno; Guerra 
Junqueiro como modelo da arte de fremência religiosa: José Teixeira Rego, a 
respeito das teorias do sacrifício e das actividades psicológicas profundas; 
Tomás Ribeiro, num breve juízo crítico sobre arte poética; Basílio Telles, no 
tema do mal  e da perversidade, a propósito do Livro de Job; e, mais vezes 
citado, Sampaio Bruno (Gomes 2012: 16). 

Devemos ter em atenção, que “o pensamento filosófico leonardino, apesar da 

iniciação científica e matemática, tende a valorar outras escadas sapienciais, 

designadamente a poesia e a religião” (Gomes 1985: 180), sendo que, “o seu discurso 

evidencia um progressionismo que evolui da alegria poética para a dor do exercício e da 

pesquisa científica, na vigilante atenção à fenomenologia, como se esta fosse o parêntese 

necessário na jornada do homem para o que mais importa” (Gomes 1985: 180). Portanto, 

“a evolução gnosiológica de Leonardo acarreta um suplemento de transferência da poesia 
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para a teologia, e não uma simples transferência da ciência para a filosofia” (Gomes 

1985: 181). Partilhamos a opinião de Pinharanda Gomes, que considera que, pese embora 

Leonardo Coimbra não tenha feito teologia, pode“ dizer-se que o seu pensamento se abriu 

para soluções de raiz teológica, criando uma filosofia de relações teológicas” (Gomes 

1985: 181). Desta forma, o pensamento leonardino moveu-se sempre nesta fusão entre a 

filosofia e a religião, culminando sempre no aspeto religioso, proferido em poesia. 

Face a este amor pela Filosofia, Leonardo Coimbra vem a dedicar-se a esta 

enquanto mestre e enquanto teórico. Os seus escritos sobre esta matéria são 

profundamente reconhecidos e mostram que o seu interesse pela filosofia surgiu cedo, 

pese embora tenha enveredado por outra área antes de seguir os caminhos filosóficos, de 

modo mais definitivo. António Quadros, com razão, denominou-o como o maior filósofo 

português da primeira metade do século XX. 

Na Renascença Portuguesa, pronunciou-se sobre a importância do ensino da 

filosofia nas escolas portuguesas e enveredou pela mesma a nível das Universidades 

Populares. Nestas universidades, apesar de ter traçado programas excessivamente 

extensos, Leonardo Coimbra cuidou de os gizar de acordo com a história e com as 

particularidades dos portugueses, visto que, para si, a filosofia universal apenas faria 

sentido caso não omitisse as características dos que a usavam. Como afirmou Manso, “na 

consideração da filosofia e do seu ensino por parte do filósofo portuense [existiu] a 

preocupação de a assimilar em conjunto com as características do homem português 

[pois] a universalidade da filosofia não pode ignorar as características espácio-temporais 

daqueles que a ela se dedicam e a tentam servir” (Manso 2012: 35). Assim sendo, para 

Leonardo Coimbra, “o pensamento de largas curiosidades, ávido de ser e universalismo, 

aquele pensamento que busca o coração da Realidade e só aí encontra a perspectiva que 

interesse, aparece, desde sempre, implícito na poesia portuguesa” (Coimbra: 2006c: 217), 

até porque “a maior criação intelectual dos portugueses é a poesia” (Coimbra: 2006c: 

217), essa poesia intimamente ligada com a filosofia. A defesa da nacionalidade e da 

portugalidade está significativamente representada por alguns poetas portugueses 

consagrados que, por oposição ao positivismo, participaram num “largo movimento 

intelectual de regresso ao passado, de apologia da simplicidade da vida rural, de interesse 

pelo regionalismo, culto das tradições, valorização do folclore e busca da pureza de 

linguagem” (Santos 1990: 38). Na nacionalidade e portugalidade radica a lusitanidade de 

um António Nobre, de um Guerra Junqueiro e mesmo o saudosismo de Teixeira de 
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Pascoaes, que se lhe seguiria, e o ideário da Renascença Portuguesa, no âmbito do qual 

Teixeira de Pascoaes será o grande intérprete da verdade portuguesa. 

Como o referiu Pinharanda Gomes, “o diálogo Filosofia/Poesia recebeu foro de 

privilégio na geração de A Águia, a Poesia como que sendo uma outra face da Filosofia” 

(Gomes 2012: 17). Reportando-nos aos poetas/filósofos desta geração vemos o quanto 

confluem em termos de amar Portugal e o que é genuinamente português. Face à poesia 

e aos poetas/pensadores portugueses, que têm um cunho filosófico nas suas obras, 

passíveis de ser estudados e meditados, Manso aponta: 

(…) Antero de Quental, em cuja obra predomina a representação, António Nobre, 
cuja poesia está embrenhada de sensibilidade, Guerra Junqueiro, cujo pensamento a 
representação se embrenha num platonismo imanente e anuncia a unidade do Ser, 
João de Barros, guiado pelo determinismo. Mas o maior de todos, aquele cujo 
pensamento e poesia ganha um estatuto filosófico por excelência é Teixeira de 
Pascoaes, o poeta de Marânus, cuja contemplação apurada põe a claro um panteísmo 
pluralista (Manso 2012: 40). 

De acordo com o pensamento do filósofo portuense Leonardo Coimbra, estão 

assim encontrados os grandes poetas que melhor representaram a filosofia portuguesa, 

aqueles que, em seu entender, pelo aprofundamento e labor poético, promoveram a 

verdadeira filosofia portuguesa.  

Leonardo Coimbra intitulou um dos seus textos O Poeta e, neste, refere-se à 

essência criadora do silêncio e a necessidade constante de o perscrutar, afirmando na 

primeira pessoa “procuro atinar com as falas do Silêncio [e, deste modo], começo a 

compreender as falas do Silêncio [no qual] tudo soluça, porque tudo se fala no seio do 

Amor” (Coimbra 2004j: 211). É importante o indagar do silêncio, porque deste sondar 

flui o verbo, a filosofia, porque é no silêncio que reside e se encontra o Amor. O Amor, 

conjugado com Liberdade, são princípios em que Leonardo Coimbra viria a 

consubstanciar toda uma Filosofia, toda uma Vida e toda uma Obra.  

2. A relação ideológica e política no contexto nacional

Existe uma relação entre o contexto ideológico e político nacional da 

finissecularidade, a situação decadente em que Portugal caiu na transição do século XIX 

para o XX, as circunstâncias políticas vivenciadas pelas figuras intelectuais dessa altura 

e o seu pensamento. Neste contexto histórico nacional viveu o Filósofo-Poeta Leonardo 

Coimbra, o que vai moldar o seu pensamento ideológico e político que, por sua vez, 
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influenciaram a sua atuação enquanto tribuno, pedagogo, ministro, escritor e filósofo, 

isto é, em áreas que vão além da Trindade, referida por Teixeira de Pascoaes.  

Os portugueses confrontam-se com uma viragem política desejada, ou seja, com 

o romper da Monarquia, o destronar do liberalismo, o emergir da ideologia republicana

e a implantação da República. Estas mudanças são, em parte provocadas por mudanças

ideológicas e também suscitam ideologias diversificadas, divergências e confluências

entre os que as postulam. É a ideologia a moldar a política ou vice-versa. Todavia,

Leonardo Coimbra, devido à sua extrema independência e liberdade de opinião, moveu-

se sempre em benefício do que eram as suas crenças, as suas vontades e sobretudo os

seus ideais. Como tal, “a sua acção política em estruturas partidárias e governativas não

foi relevante, porque se mostrou sempre inconformado e idealista” (Alves 2004: 25).

Sendo um espírito que apenas obedecia aos ditames da sua consciência e do seu

pensamento, chegava ao ponto de se desvincular ou de se afastar, por não se rever e

desacreditar da bondade dessas contexturas prosélitas, ou quaisquer outras.

Nos finais do século XIX, mas mais concretamente no final da década de oitenta, 

conjuntura que testemunhou o nascimento de Leonardo Coimbra, assistimos a um 

descrédito total do liberalismo, que resultará numa grave crise nacional, entre 1890-1892. 

Esta crise provocou uma necessidade urgente de renascença pátria, para a qual 

contribuirão decisivamente muitas das figuras intelectuais da época, nas quais 

enquadramos Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra. Sob os auspícios da tão 

desejada República, estes intelectuais assumiram tendências literárias múltiplas e 

opiniões muito próprias, pese embora confluam na necessidade urgente de refletir sobre 

o país e de encontrar soluções prementes para a sua reconstrução social, política,

económica e cultural. Ao tempo, ainda jovem estudante, mas, como afirma Fava, já “na

velha urbe do norte onde estavam ainda bem vivas as memórias da tentativa

revolucionária republicana do 31 de janeiro de 1891, permanecendo a sombra tutelar dos

seus principais mentores intelectuais – Sampaio Bruno e Basílio Teles, (grandes

referências intelectuais para Leonardo) – o estudante enreda-se na política” (Fava 2008:

24). Sob influência destes grandes vultos portugueses, que muito admirou e respeitou, e

das ideias anarquistas inspiradas em Kropotkin, começa desde logo a evidenciar-se a sua

popularidade na sociedade portuense.

Com efeito, Leonardo Coimbra, que viveu na transição da Monarquia para a 

República, colidirá inevitavelmente com o sistema monárquico vigente, que foi propício 

ao despoletar o desenvolvimento daquele que viria a ser o seu pensamento. Acrescente-
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se também a estas influências, a austeridade e a responsabilidade que lhe deu a sua 

passagem educacional pelo Colégio do Carmo em Penafiel, onde adquiriu também a 

capacidade de sonhar e desenvolveu uma visão negativa da igreja, enquanto instituição. 

Leonardo Coimbra não atribui grandes méritos à igreja e critica-a pela ostensiva 

crueldade e sadismo clerical. Portanto, não lhe ficaram agradáveis recordações deste 

ambiente, que até foi, de certa forma, hostil, mas que, porém, não foi impeditivo de se 

ter salientado como um brilhante aluno, cuja inteligência foi precocemente realçada. Nas 

suas memórias faz questão de afirmar o quanto detestou esta escolaridade, como também 

fez Pascoaes, em relação ao Colégio de Amarante. Pascoaes profere, a propósito deste: 

“neste meio académico e ruidoso, eu era um ser inverosímil. Não sabia as lições nem 

traçar a capa, nem trilhar as ruas da vila. O estudante metera-se em mim, como um 

intruso. Nunca me conformei com ele, com essa capa e batina talhadas para outro corpo” 

(Pascoaes 2001: 87, LM).  

O acentuado atraso português nos mais diversos setores da vida pública, no curso 

do século XIX, que foi marcado por várias crises, conduziu a que vários autores se 

consciencializassem da necessidade de fazer algo, de combater o estado de coisas, na 

tentativa de superação dos males pátrios e da decadência profunda nacional. O 

envolvimento de alguns autores com a defesa dos interesses da pátria, com a procura de 

caminhos regeneradores e renascentes para a mesma, marca o pensamento e a obra 

literária por eles realizada. Em Pascoaes isto traduziu-se pela corrente saudosista e em 

Leonardo Coimbra pela corrente criacionista, sem obviamente menosprezar a corrente 

idealista inerente aos dois autores.  

Para Pascoaes, Portugal deve ressurgir pela Saudade, deve caminhar de encontro 

à identidade nacional, evitar a importação e o simiesco, valorizar a cultura portuguesa, 

de tudo o que seja realmente vernáculo. Será pela crença na Saudade criadora e projetiva 

que se arrebatará Portugal dos destroços da decadência onde se encontra entorpecido. 

Reemergindo, assim, à luz da Saudade regenerante e revitalizadora, Portugal funda-se 

como uma nova entidade civilizadora e universal. Para tanto, para que a grandeza 

nacional impere basta-nos o Espírito e a Alma lusitanos avigorados por essa força 

impulsora que é a Saudade. 

Este impulso regenerador foi também experienciado poeticamente por muitos 

outros, como Fernando Pessoa através do Supra-Camões. De facto, surgem correntes de 

expressão quer literárias, quer filosóficas, quer musicais, ou outras, de modo a interpretar, 

a responder e a ultrapassar a decadência, pois que “mais uma vez terminada a aventura, 
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desfeito o império da história, transformado numa mera carga de sonhos o precioso 

comércio do Oriente, restava-nos como herança um Portugal pequeno e um imenso cais, 

onde durante séculos relembrámos a nossa aventura, numa mistura inextricável de 

autoglorificação e de profundo sentimento de decadência e de saudade” (Lourenço 2004: 

58). Um tempo passado, que também é eterno presente, e que foi poeticamente vivificado 

por tantos autores, incluindo Pascoaes. Como afirma Lourenço:  

este tempo profundo da nossa história de povo-saudade não é apenas, nem 
essencialmente, um tempo passado, constituindo antes uma espécie de eterno 
presente, por vezes tão excessivo que obscurece a nossa actualidade de povo 
do século XX, retornado desde a revolução dos cravos às suas fronteiras 
europeias exíguas (Lourenço 2004: 58).   

Esgotam-se, assim, todas as possibilidades de combate acérrimo ao declínio, que 

passou, de forma significativa, pela renascença, através de um idealismo presente quer 

em Pascoaes, quer em Leonardo Coimbra, como oportunamente referimos. Estes ideais 

de renascimento pátrio foram expressados através do órgão por excelência da 

Renascença Portuguesa, sendo de relevar o facto de que,  

como escritor, quer do ponto de vista literário, quer doutrinal, Leonardo 
Coimbra pertence à chamada geração de noventa, ou da República, 
caracterizada como neo-romântica, historicista, etnografista, sentimental e 
oratória, à mistura com afloramentos de naturalismo francês ou russo, de 
simbolismo, de esteticismo, e, doutrinariamente, de positivismo e amoralismo 
nietzschiano (Alves 2007: 40). 

Como já referimos, na altura da implantação da República, o pensamento 

filosófico em vigor dividia-se numa dualidade entre, por um lado, o crédito acérrimo na 

ciência, protagonizado pelo positivismo e, por outro lado, a crença no valor do humano 

e da vida moral, defendida por aqueles que, como Leonardo Coimbra e Teixeira de 

Pascoaes, desejavam algo mais do que o cego acreditar científico. A este respeito, Alves 

refere o seguinte: 

aquando da implantação da República, manifestam-se fortes duas tendências 
literárias e doutrinais, a tentar a orientação do novo regime: o positivismo, que 
acabou por dominar, e o transcendentalismo ou espiritualismo metafísico-
religioso, claramente heterodoxo, de matriz e tradição gnóstica, moderna, cujo 
principal arauto foi José Pereira Sampaio (Bruno) e encontrou eco e 
seguimento em Guerra Junqueiro, Teixeira de Pascoaes, Raul Brandão e 
Fernando Pessoa, entre outros (Alves 2007: 40-41). 
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Com efeito, a decadência da nação e as crises que lhe deram origem ficaram 

bastante evidenciadas na literatura portuguesa e foram manifestamente referenciadas nos 

múltiplos movimentos emergentes no início do século XX, como, por exemplo, o 

movimento da Renascença Portuguesa. Este movimento foi amplamente defensor do 

ressurgimento nacional, através de uma ressurreição espiritual, na conceção 

pascoaesiana. Este ideário foi muito divulgado na revista A Águia, ainda antes da criação 

da Renascença Portuguesa, no ano de 1912, mas particularmente depois disso. 

Todavia em termos de fixação de texto e de exploração de pensamento 

assistiremos a que, 

os renascentistas partilham das necessidades propostas pela física social de 
positivismo, mas dão o primado à educação e, o trabalho político, à política, só 
que nenhuma política merece o nome sem o suporte na educação integral, na 
perspectiva dos valores inalienáveis do espírito humano. Da educação integral 
é típico e tópico o vector religioso, porque nele se harmonizam os elementos 
da convivência social, quais sejam a liberdade, a justiça e o amor. Saudosismo 
e criacionismo definem-se, no movimento, como as duas chaves primeiras da 
inteligência aguilista. O saudosismo esclarece a condição humana presente, 
enquanto o criacionismo visa abrir os caminhos da condição humana futura. 
Ambos estão, saudosismo e criacionismo, alimentados pela visão religiosa do 
Mundo e do Homem, visão religiosa essa que tende, mesmo na antropologia 
de um Pascoaes, à mutação de ordem teológica, evitando um pensamento 
religioso sem pensamento específico acerca da ideia de Deus (Gomes 1985: 
179-180).

A conjuntura nacional, contemporânea de Leonardo Coimbra, determinará 

indubitavelmente uma relação entre a ideologia leonardina e a sua visão política, por sua 

vez transposta para o plano literário do Filósofo-Poeta. Desta afinidade falaremos no 

ponto seguinte de modo mais pormenorizado. 

2.1 O pensamento político-literário 

Na efemeridade da revista Nova Silva, visto terem sido dados à estampa apenas 

cinco exemplares, Leonardo Coimbra manifesta o seu pensamento anarquista, liberto de 

preconceitos e de jugos, apresentando uma contraposição do homem que é livre, 

consciente, moralmente capacitado para a solidariedade infinita, com o homem que é, 

subjugado à lei, à ciência e à técnica. Este último homem necessita de alterar a 

mentalidade no sentido da do primeiro, a fim de se libertar da opressão.  

A revista Nova Silva surge no início do ano de 1907, foi fundada por Leonardo 

Coimbra, Jaime Cortesão, Álvaro Pinto e Cláudio Basto, e o teor editorial revela 
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declaradamente a carga ideológica dos seus mentores. Todavia, Leonardo Coimbra, 

espírito livre de quaisquer amarras, que não fossem as suas próprias ideias, dando azo à 

sua liberdade filosófica, evoluirá na construção do seu pensamento e nas suas opções 

políticas. Esta liberdade filosófica é preconizada pela sua doutrina criacionista, ela 

própria evolucionista na medida que permite a gnose e a autognose do Homem que 

naturalmente anseia por justiça, liberdade e fraternidade, valores proclamados pela nação 

francesa, após a revolução de 1789. Por sua vez, Leonardo Coimbra, na primeira pessoa, 

no seu texto A filosofia da liberdade6 eleva o valor Liberdade a doutrina, nas seguintes 

palavras: “eu trago o Evangelho da Liberdade. Pequeno, simples e humilde, mas 

esforçado e sincero” (Coimbra 2004m: 292), concluindo que é na simplicidade humana, 

ou seja, no interior de cada um, desde que se procure, que reside a verdadeira essência 

da felicidade, que conduzirá à redenção e à criação, portanto, “este é o Evangelho, que 

resgata sem exclusões, que redime sem interesses estranhos à sua bondade intrínseca” 

(Coimbra 2004m: 292), sendo que, apenas “ele [o Evangelho da Liberdade], e só ele, 

poderá trazer aos homens uma paz fecunda e gloriosa, que, longe de os adormecer em 

possuídas delícias, os erga, contínua e permanentemente, em entusiasmo sempre novo e 

inesgotável” (Coimbra 2004m: 292). Em nosso entender, este Evangelho consigna, no 

fundo, a atitude leonardina perante a vida, este foi o seu lema, aquele que fez dele um 

homem de causas políticas, culturais e cívicas, que o pautou enquanto docente, cidadão 

e filósofo. Porque acreditava piamente nesta divisa, Leonardo Coimbra pronunciou 

“Liberdade amorosa e criadora, por mim e em mim procurada, não Liberdade recebida 

por graça de Deus ou mercê dos homens” (Coimbra 2004m: 292). Nós acrescentamos 

que Leonardo Coimbra não só pronunciou estas palavras, como viveu nesta busca 

constante, até ao último instante da sua existência.  

Daí que, desde jovem, Leonardo Coimbra se tenha preocupado com as questões 

de generosidade e de solidariedade, próprias de um jovem preocupado com a sociedade. 

Este tema foi mesmo fonte de inspiração para o artigo primeiro, editado na Nova Silva e 

que tinha como título O Homem Livre e o Homem Legal. De resto, este é um artigo 

manifestamente de doutrina anarquista, mas poderoso no idealismo que transmite. Inicia 

assim a sua intervenção política e social pela redação de artigos de natureza similar, 

declarando publicamente não só as suas ideias anarquistas, mas também a sua posição 

6 Conf. Registo jornalístico da conferencia pronunciada no Ateneu Comercial do Porto em 18 de março de 
1912, por ocasião do Comité Portuense da Renascença Portuguesa, publicado in A Montanha – Diário 
Republicano da Tarde, Porto, ano II, nº 325, 20 de março de 1912. 
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em relação à República, aproximando-se também e inevitavelmente do Partido 

Republicano.  

Para além do simbolismo anarquista, bem expresso no seu primeiro artigo, 

publicou outros com o mesmo enquadramento doutrinário, como: O Despotismo na 

Família, Por Ferrer e Nakens, Professores, As Matrículas, A Inquisição Positivista, O 

Individualismo, O Padre Liberal, A Fome do Douro, Os Miseráveis, Anarquismo de 

Escada, O Reformismo, A Autópsia de um imbecil – o sociólogo Alfredo Pimenta, Uma 

face do Despotismo, Sobre Educação, Estudantes e Operários, A Ressurreição, A 

Reforma do Ensino, A Separação da Igreja e do Estado, O Padre e a Educação, A 

Reforma do Ensino Secundário, A Simpatia Social e, por último, Radicais e 

Conservadores. 

Mantendo as suas tendências ideológicas anarquistas, estando muito consciente 

da realidade social e civil, Leonardo Coimbra, numa atitude pedagógica, opõe ao homem 

espartilhado pelo progresso da técnica e da ciência, escravizado pela civilização 

moderna, o homem indagante da sua condição humana, que é membro interveniente na 

solidariedade e no amor universal, que tem plena compreensão da Natureza, que está 

liberto das instituições como, Estado, Família, Escola, que está, portanto, desoprimido 

do jugo legal. Nesta apologia, constatamos que o pensamento anarquista de Leonardo 

Coimbra assumiu características específicas. Como Alves afirma, 

o seu pensamento anárquico, dominado por um constante apelo ao homem moral, à
sua consciência moral e religiosa, não encontra real filiação em Kropotkine,
Bakounine e Stirner. Está certamente mais próximo do socialismo utópico de Fourier, 
do socialismo moral de Antero, do democratismo de Sampaio Bruno, do moralismo
de Tolstoi, ou do humanismo de Vitor Hugo (Alves 2007: 48).

Na verdade, o pensamento leonardino não segue totalmente o anarquismo 

ortodoxo, como assinala Alves: 

o anarquismo de Leonardo não é o anarquismo clássico ou ortodoxo dos finais do
século XIX e início do século XX. Conhecedor da doutrina anarquista, comum a
Stirner, Nietzche, Kropotkine e Bakounine, e veiculada pelas obras de Buchner,
Darwin e pelos dramas sociais antiburgueses de Hugo, Zola, Tolstoi e Dostoievsky,
comprovadamente lidos por Leonardo, não abraçou essa doutrina na forma e no
conteúdo desses principais doutrinadores (Alves 2007: 47).

Deste modo, Leonardo não se revia numa determinada fação anarquista, 

nomeadamente, no anarquismo puro e duro, visto, “a matriz ateia, fundamentalmente 



169 
 

materialista e a tendência para a acção revolucionaria directa, que caracteriza este 

anarquismo clássico, nunca foram abraçadas por Leonardo, apesar de certas aparências e 

da sua impetuosidade verbal” (Alves 2007: 47). O interesse político vai assim 

germinando e fortalecendo e, para Leonardo Coimbra, a política foi um meio de colocar 

em prática alguns dos seus ideais e objetivos para a sociedade. Como tal, o jovem 

estudante entusiasma-se pela política “e, mais uma vez, negligencia os estudos (Fava 

2008: 24).   
  

Julgamos que a sua fama de homem eloquente não se deve apenas às capacidades 

oratórias ou fluidez do discurso, mas resulta do facto de radicarem nos seus ideais e no 

pensamento filosófico. Segundo Leonardo Coimbra, “só uma filosofia da Liberdade 

poderá dar ao homem a alegria de uma vida moral, que não seja somente uma ingénua 

ilusão do seu desejo, mas uma realidade soberanamente bela e eminentemente verídica” 

(Coimbra 2004m: 292)7. O filósofo propõe, assim, uma reflexão interior, uma indagação 

incessante, por parte de cada um de nós, no sentido de encontrar o valor que jaz em todo 

o ser humano, convida pois todos a mergulhar no seu íntimo, para nele encontrar o 

princípio espiritual da Criação. 

A vida de Leonardo Coimbra não se resumiu a acomodar-se existencialmente, 

não se agrilhoou a preconceitos e a interesses, mas de uma forma livre sempre procurou 

caminhos alternativos que correspondessem ao seu lema de vida. Isto também lhe valeu 

muitas e diversificadas vicissitudes e períodos de vida menos favoráveis. Como refere 

Alves,  

 
a dificuldade, dolorosamente experimentada, em ser integrado social e 
profissionalmente na nova ordem republicana, após a revolução de 5 de Outubro, 
aliada ao acolhimento que lhe fora dado na Póvoa do Varzim, fez com que Leonardo 
postergasse o seu juvenil anarquismo heterodoxo, romântico e utópico, tornando-se 
um republicano professo e confesso (Alves 2007: 15). 

 

A evolução de Leonardo Coimbra em termos literários vai-se processando ao 

longo da vida, verificando-se que sujeita a sua escrita às suas crenças políticas, mas sem 

a subordinar exclusivamente a este propósito, mantendo-se acima de tudo um homem 

livre para decidir. 

                                                        
7 No seguimento de Pascoaes, Leonardo Coimbra, filósofo, procura o âmago da natura, onde o homem 
pode finalmente descansar, qual Marânus num novo mundo e num novo reino espiritual. 
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O ano de 1913 será um ano de viragem, de início de um novo ciclo para Leonardo 

Coimbra. Portanto,  

este mesmo ano marca o início de um novo período na vida de Leonardo. Estruturada 
a sua Filosofia criacionista ou Filosofia da Liberdade – o Criacionismo, consolidada 
a sua integração profissional; política e sócio-cultural, vai dedicar-se ao 
aprofundamento e amplificação do seu sistema filosófico, à propagação dos ideais da 
“Renascença Portuguesa” e à doutrinação política e social, tendo em vista a elevação 
cultural, educativa e social do povo português, por todos os meios ao seu alcance: a 
escola, a convivência, a escrita e a oratória (Alves 2007: 16). 

Este ano, indubitavelmente “é o período mais fecundo da sua vida e o de produção 

filosófica e literária mais original. Estende-se até 1923, ano de nova transmutação 

ideológica” (Alves 2007: 16). 

Não esqueçamos que durante a vigência doutrinária da República Leonardo 

Coimbra escreveu muitos textos contextualizados no âmbito da filosofia política, mas 

também redigiu textos de outra índole, nomeadamente sobre educação, que foi para si 

uma preocupação premente. Embora pudessem ser referidos muitos outros textos desta 

sua fase republicana, passamos a enumerar os seguintes: O Problema Educativo, Os 

Esfarrapados, O Conceito de Liberdade no Pensamento Moderno, Livros e Livros, Em 

Louvor das Maiorias, Ao Povo Republicano, A Crise Social (O Bolchevismo), 

Liberdade!, Louvor da Liberdade, A Pena de Morte, A Degradação dos Ideais, Política 

e Religião, As Revoluções e a Disciplina Social, A Democracia, O Equívoco 

Fundamental da Política, O Problema do Ensino Secundário e  Conservantismo e 

Revolucionarismo.    

Todavia sabemos que Leonardo Coimbra viveu doutrinariamente entre a fase 

anarquista, a fase republicana e uma breve passagem pelo Partido da Esquerda 

Democrática. A sua atividade política é 

iniciada no movimento anarquista, antes da República, começa formalmente com a 
adesão ao Partido Republicano Português (PRP), em 1914, pelo qual foi eleito 
deputado em 1922; tem como movimentos destacados a entrada no Governo da 
República para Ministro da Instrução, por duas vezes, em 1919 e em 1922, ambas por 
poucos meses, mas o tempo suficiente para demonstrar a sua vontade reformista; 
culmina com o abandono do PRP, em 1925, e o ingresso na facção dissidente, A 
Esquerda Democrática, não tendo conseguido ser eleito deputado (Alves 2004: 24). 

Os textos da fase anarquista debruçam-se maioritariamente sobre a filosofia da 

educação, ainda que esta temática venha a ser transversal a todos os períodos da sua vida 

e os textos redigidos na fase republicana, têm um caráter político-filosófico bem vincado. 
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Depois do seu ingresso na Esquerda Democrática, sem ter sido eleito deputado, 

dar-se-á início ao seu progressivo afastamento da história política. Pese embora, afastado 

das lides propriamente políticas militantes, a política constituiu sempre um bichinho 

interior. Toda a sua ação em prol da liberdade, da justiça e da verdade, sustentadas numa 

cultura do Amor, baseou-se em ideais que a política desde sempre subscreveu e que 

deveriam ser preservados no íntimo dos que se dedicam a esta área, como o foram em 

Leonardo Coimbra. Com o afastamento da ação política, “começou a aprofundar a 

temática teológica, entrando em contacto com autores neotomistas, como Rousselot, 

Maréchal, Sertillanges e Maritain, aproximando-se progressivamente da ortodoxia 

católica” (Alves 2004: 24), sendo certo que acabou por “professar publicamente a Fé 

católica e regressar à prática sacramental da Igreja, no dia 23 de Dezembro de 1935” 

(Alves 2004: 24), vindo a falecer muito pouco tempo depois, a 2 de janeiro de 1936. 

Em suma, segundo Pinharanda Gomes e Paulo Samuel, não é de estranhar “como 

a intervenção política foi, na vida de Leonardo, um refrão na meditação filosófica” 

(Gomes; Samuel 1994: 17).  

2.2 Influências morais e religiosas 

O autor do criacionismo vivenciou a comunidade clerical desde muito cedo, desde 

a altura em que frequentou o Colégio de Nossa Senhora do Carmo. Sobre a sua 

experiência neste colégio e os métodos pedagógicos praticados no mesmo refere: “o meu 

colégio era dos velhos moldes; a disciplina era brutal e assustadora, muitas palmatoadas 

reais, muitas em ameaça, e longas horas de silencioso estudo na sala da minha janela” 

(Coimbra 2006a: 96), o que o fez bradar: “oh, secretos mistérios da pedagogia!” 

(Coimbra 2006a: 96). Leonardo Coimbra, ainda infante, não compreendia o padrão 

educativo da instituição, que na sua memória manteve um peso agigantado, como denota 

a forma como a descreve: era um “casarão enorme que ainda assim vive na minha 

imaginação e que, no entanto, verifiquei outro dia ser uma bem pequena casa” (Coimbra 

2006a: 96). Todavia, como ele próprio vem a confessar, nada o impedia de imaginar e de 

sonhar com as coisas da sua aldeia que lhe pareciam tão reais ali. Em sua opinião, valeu-

lhe ser sonhador, como declara: “sim, foi no colégio que aprendi a cismar” (Coimbra 

2006a: 96) e neste idear tudo era possível, desde o “ouvir a imaginária voz da minha 

aldeia, subindo do horizonte por entre os pinheiros; a compor um mundo sem colégios, 

sem estudos, só de brincar, de gozar a alegria dos campos, os dias de sol, as noites de 
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luar, as romarias e as epopeias da minha força” (Coimbra 2006a: 96). Portanto, não 

ficando com boa impressão do colégio em si, dos padres e da sua atuação, o pequeno 

estudante diz desse tempo muito mal, referindo o seguinte: “como desejava a hora do 

dormitório para quebrar as cadeias, que me limitavam o sonho, e viver toda a noite em 

minha casa e com os meus!” (Coimbra 2006a: 96). Esta aversão ao colégio, que tinha 

uma direção clerical, e a visão negativa das práticas pedagógicas praticadas no mesmo, 

levam-no a defender uma nova pedagogia e a promover a criação da universidade 

popular. Professando os valores de Justiça, Verdade, Liberdade e de Amor, ambicionou, 

a nível social, uma sociedade fraterna, justa e desoprimida. Estes valores permaneceram 

no tempo, ao longo da sua vida, e consolidaram-se no homem profundamente religioso, 

em que se veio a tornar. No entanto, julgamos que, apesar da aversão de Leonardo 

Coimbra ao Colégio que frequentou, a sua firmeza de caráter, o facto de ser sonhador e 

a sua grandiosidade de espírito foram moldados pela disciplina e pela retórica ministradas 

nesse local. 

Na verdade, desde 1906, Leonardo Coimbra mantém-se “fiel ao espiritualismo 

metafísico-religioso, ao socialismo cósmico (mais tarde, a sua monodologia), em que 

convivem os seres e Deus, concebido este como espaço de fraternidade e fonte de 

unidade, pelos laços do Amor, expressão das atrações cósmicas” (Alves 2007: 47). Esta 

conceção metafísico-religiosa teve raízes em predecessores. Assim, de acordo com 

Alves, “mais remotamente, a conversão de Leonardo ao espiritualismo liga-se à geração 

de setenta, em que emergem o deísmo racionalista de Amorim Viana e o neo-

hegelianismo de Antero Quental” (Alves 2007: 43). Sendo Leonardo Coimbra grande 

admirador do autor de Os Simples, “é em 1909, precisamente no artigo O Materialismo, 

que mostra quanto a sua conversão ao espiritualismo deve a Antero” (Alves 2007: 43). 

Isso é confirmado na obra em que Leonardo Coimbra confronta o pensamento filosófico 

anteriano com o seu próprio pensamento filosófico criacionista.  

Contudo, se a influência moral e espiritual de Antero é significativa, é 

“igualmente certo considerar a continuidade de Bruno em Leonardo, continuidade que se 

joga na diferença, como deve aliás suceder nos filósofos dignos desse nome” (Borges 

2006: 345). A atestar a admiração e o valor que atribuía à obra de Sampaio Bruno, 

Leonardo Coimbra cita-o na sua tese O Criacionismo: Esboço de um sistema filosófico. 

Além disso, podemos observar que “Amor, convivência, conciliação entre os homens, 

entre os homens e a natureza, entre os homens e Deus são conceitos-chave” (Borges 

2006: 347) do pensamento de Leonardo Coimbra, “que nos recordam o romantismo 
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alemão, particularmente a poesia de Hölderlin” (Borges 2006: 347). Estes conceitos-

chave são também perceptíveis em aspetos centrais do pensamento de Pascoaes. Assim, 

tanto Leonardo Coimbra como Pascoaes propõem, de modos diferentes, a descoberta de 

Deus, do Homem e da Natureza. Para Leonardo Coimbra, Deus deve ser procurado na 

solidão do silêncio que fala, que interage e que implica o pensamento em ato, pois que 

“a filosofia de Leonardo é mais acção do que sonho” (Pascoaes 1987: 178, OPL), sendo 

que através dela dá-se a implicação do homem que age para alcançar o primor da 

consciência moral.  

Na realidade, na concetualização filosófica de Leonardo Coimbra, existe um 

reconhecimento do poder silêncio para a génese do pensamento. Pensamos mesmo ser o 

silêncio obreiro de grande substancialidade, não só ao nível do Ser, mas em geral na 

procura e no achamento do mais recôndito da alma humana. Como Leonardo Coimbra 

afirma, “em toda a parte, onde um grande Silêncio mora, sentimos o palpitar dum 

pensamento: a omnipotência do Ser no corpo da realidade, a posse, que, do Universo, 

Deus toma permanentemente” (Coimbra 2006a: 199), sendo que, “fora do Rumor todos 

sentimos uma misteriosa e exultante imponderabilidade” (Coimbra 2006a: 199). 

Reconhecendo assim o valor do silêncio, o Mestre propõe-nos que se encontre espaço 

para a meditação: “na hora serena do crepúsculo escolhei um lugar bem solitário para a 

vossa meditação” (Coimbra 2006a: 198). O silêncio fala-nos sobre tudo e sobre todas as 

coisas, é quase que uma espécie de chamamento, de clarividência e de inspiração, um 

refúgio onde o pensador medita e transforma em palavras e seu pensamento. Assim, o 

silêncio é também o tempo necessário para a criação.  

Após a perda do seu primeiro filho, que o abalará e deixa marcas profundas na 

estrutura íntima de toda a família, “o ano de 1914 é marcante na sua vida familiar: nasceu-

lhe o segundo filho, Leonardo Augusto, na Póvoa de Varzim, a 9 de Abril, o qual ainda 

estudante, lhe foi companheiro na conversão à Fé católica e se tornou, seu herdeiro 

espiritual, como médico distinto e exemplo de caridade cristã” (Alves 2007: 17). O seu 

filho constituirá a sua maior influência moral e religiosa, o pilar e o sentido que procurou 

no vazio da perda do filho primogénito e que o acompanhará de encontro à religião 

católica, pouco antes do seu falecimento.  

Se numa fase mais anarquista, Leonardo “contesta globalmente a sociedade 

burguesa, em nome de um anarquismo de inspiração huguesca e proudhoniana, apoiado 

numa metafísica moral e religiosa, embora totalmente imanentista e naturalista, como se 

espelha na ideia de Deus apresentada” (Alves 2007: 45), numa escrita de índole mais 
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republicana recorre a Engels, asseverando que “a evolução da família é determinada pela 

evolução da propriedade” (Coimbra 2004c: 96).  

Esta fase posterior é de natureza mais republicana e mais despojada da utopia 

anarquista. Assim, Leonardo Coimbra, “nos primeiros escritos ligado ao republicanismo, 

na sua corrente antimaterialista e antipositivista, ultrapassa-o com a doutrinação da Nova 

Silva, de cariz reformista, combativo, mesmo anarquista, mas sem fundamentação 

filosófica profunda e sistemática” (Alves 2007: 45). Esta fundamentação surgiria mais 

tarde, com a sua teoria criacionista. 

Do ponto de vista político, “Leonardo recusa um anarquismo comprometido quer 

com o materialismo, quer com o positivismo, que combate, por vezes, com violência” 

(Alves 2007: 48). O seu pensamento anárquico-utópico caracteriza-se por um contínuo 

apelo ao homem moral, isto é, à consciência moral e religiosa. 
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CAPÍTULO II. Leonardo Coimbra e a Filosofia Portuguesa 

O Mundo vencido pelo homem, 
começa de novo a esmagá-lo. 

(Coimbra 2004: 295) 

1. A Filosofia Portuguesa, no contexto positivista

Para podermos entender a filosofia de Leonardo Coimbra é indispensável 

abranger o pensamento filosófico do seu tempo, marcado pela apologia das teorias 

filosóficas estrangeiras. Como refere Spinelli, era uma época “propagandista de filosofias 

estrangeiras: positivismo de Comte, evolucionismo de Spencer, materialismo de Haekel 

e seus derivados” (Spinelli 1981: 27). O século XIX foi um século agnosticista, motivado 

pelo racionalismo imperante. Todavia Leonardo demarcou-se de forma clara da religião 

católica, mas não da teologia, apesar de vir a converter-se ao catolicismo, muito mais 

tarde, como sabemos.  

O homem, impressionado com a ciência e com o que dela pode obter para o 

conforto do corpo, ou seja da matéria, descura os valores capazes de darem serenidade 

ao espírito, à alma. Sem renegar o valor da ciência, acreditando nela e no seu interesse 

para a vida dos homens, Leonardo, porém, revaloriza grandes princípios morais, 

considerando-os elementares e facilitadores da felicidade humana. Portanto, ciente de 

haver vencido o Mundo pela ciência, o homem nem se apercebe o quanto este o imerge, 

ao ponto de lhe retirar a alegria e a simplicidade de viver. No fundo, extrai-lhe a própria 

humanidade, aquela que lhe é interior e que é imprescindível no seu encontro com os 

outros e com Deus, esse Deus que para Leonardo é o verdadeiro reduto da moral: “assim, 

a moral leonardina surge como um facto que se excede, que se afirma, quebrando limites 

e fórmulas e cuja única razão tem de procurar-se em Deus como finalidade moral do 

universo” (Costa 2012: 215), sendo que “só o infinito amor divino poderá ser intrínseca 

razão de ascensão moral (Costa 2012: 215). Leonardo propõe mesmo esta ascensão moral 

ao homem, como condição primeira. 

Nesta época, equacionava-se por um lado a questão problemática do positivismo 

e a sua relação com a religião, a metafísica e a teologia, e por outro lado a questão que 

se prendia com o nacional e o estrangeirado. Assim sendo, “em consonância com 

Auguste Comte, havia os que consideravam que o tempo da metafísica e da teologia ou 

religião havia passado com o advento do estado positivo do Conhecimento” (Rocha 
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2010: 76). Portanto, estes consideravam que, através do positivismo de Comte, prevalecia 

a racionalidade positivo-científica, nas suas acessões racionalista, materialista e 

evolucionista materialista. Não consonantes com esta conceção autocrata, havia os 

opositores que “afirmavam a perenidade e a indispensabilidade da metafísica e da 

teologia a par do Conhecimento positivo” (Rocha 2010: 76), numa visão integral. Em 

simultâneo, coexistia uma outra problemática, em que uns pugnavam assertivamente pelo 

que era importado, pelo estrangeirado, elevando o que vinha de fora do país, 

particularmente de Paris, capital da modernidade e do pensamento filosófico, literário, 

político e de valores, alheando a alma nacional, e outros que, de forma oposta, pugnavam 

por um Portugal autêntico, a nível filosófico, político, religioso, teológico cultural, 

artístico, tendo em conta a sua identidade, a sua história e os seus valores. Ora, estas 

grandes tendências ideológicas, como sabemos, resultaram em fações, em posições, em 

dissidências, no período da Renascença Portuguesa. 

Neste contexto, os aguilistas formaram-se, “sob o signo e a égide da concepção 

integrada do Conhecimento, do Homem e da História” (Rocha 2010: 77), mas também 

 
sob o signo e a égide do nacional, afirmando e promovendo, por um lado, o 
pensamento, a política e a cultura segundo ditames metafísicos e pátrios, e, por outro 
lado, procurando contribuir para que o país se não atolasse numa concepção, numa 
estrutura e num sistema de governação de pressuposto e alcance meramente 
positivista (Rocha 2010: 77).  

 

Na prossecução destes objetivos, a revista A Águia contou com grandes filósofos, 

como Sampaio Bruno e Leonardo Coimbra. Contou também com a contribuição de 

Fernando Pessoa e de Teixeira de Pascoaes, os dois com bastantes apontamentos 

filosóficos no decurso da edificação das suas obras. 

Desta forma, quando, em 1910, um conjunto de figuras, sobretudo do Porto, 

fundam A Águia, tais figuras, das quais são de destacar Álvaro Pinto, Pascoaes e 

Leonardo,  

 
não só demonstram fazê-lo numa relação de consonância e de continuidade com a 
tradição filosófica que vem de trás, sobretudo da segunda metade do séc. XIX, 
tradição essa que, não sendo anti-positivista nem anti-estrangeira, se reclama, no 
entanto, quer da metafísica e da teologia, quer da subsumpção do nacional, como de 
duas perspectivas filosóficas, culturais e políticas de todo inalienáveis ou 
imprescindíveis no pensamento e na cultura e na política... (Rocha 2010: 79). 

 



177 

Não restam dúvidas de que tanto Leonardo Coimbra como Teixeira de Pascoaes 

valorizaram a cultura portuguesa, os valores nacionais e as características do povo 

português, a tal ponto que, foram consideradas condições necessárias ou a única via de 

reafirmar a identidade da pátria. E, tanto Pascoaes como Leonardo estiveram à altura de 

falar da pátria, pela sua contribuição cívica, cultural e pelo legado que nos deixaram. Por 

isso,  

nesse sentido, os primeiros ninhos d`A Águia são as iniciativas cívico-culturais, as 
insólitas orientações de jornais e revistas e certas obras de especulação poética que 
na primeira década do século XX procedem à gestação, no quadrante político do 
republicanismo, da cultura anti-positivista da Renascença Portuguesa e da literatura 
saudosista em torno de Pascoaes – que, deixando depois rastos indeléveis e fecundos 
legados, imporão a sua hegemonia entre a implantação da República e a viragem da 
Grande Guerra (Pereira 2010: 16). 

Deste modo, a Renascença Portuguesa surge para elevar a pátria, e a nossa 

existência enquanto povo. O povo, sendo mais culto, será capaz de reconquistar a sua 

identidade. Esta identidade portuguesa chegará a ganhar contornos messiânico-

proféticos, pois é concebida como algo de transcendente, de sobrenatural, algo que 

eternizará esse novel Portugal, que se deseja erguido à condição de Novo Reino Espiritual 

e Universal, de caráter intemporal. 

As temáticas centrais do pensamento filosófico, focadas neste período da história 

cultural e filosófica da Escola Portuense e o envolvimento cívico e político dos seus 

elementos, são descritas por Borges da seguinte forma: 

(…) ocupará o pensamento filosófico português dos finais do século XIX, inícios do 
século XX, e mesmo se prolongará até aos finais dos anos 50: a análise da religião, 
do cristianismo, a proposta de um racionalismo deísta, a análise das relações entre 
filosofia e religião, a proposta de uma filosofia messiânica e profética. Por outro lado, 
encontramos estes filósofos envolvidos em movimentos de reformas políticas e 
sociais características desta época, nomeadamente no 31 de janeiro de 1891 (Borges 
2006: 344-345).  

Já numa segunda fase, o movimento da Renascença Portuguesa é assinalado pela 

proclamação da República e pelo desapontamento político que se seguiu. Esta segunda 

fase será marcada pela personalidade forte e polémica de Leonardo Coimbra, cuja ação 

e, sobretudo, obra foram referenciais filosóficos indeléveis, nesta época. Sobre essa obra 

e, mais propriamente, a propósito de O Criacionismo, Teixeira de Pascoaes diz que é “a 

primeira Filosofia com todo o ritual e espiritual, escrita em língua portuguesa” (Pascoaes 

1987: 175, OPL). Evidencia-se a admiração que Pascoaes nutria pelo pensamento 
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leonardino e, consequentemente, o valor reservado ao que era bem português. O mesmo 

poeta-filósofo refere a inapetência do povo português para a filosofia e para a falta de 

filósofos na cultura portuguesa, nas seguintes palavras: “e assim, corresponde à nossa 

superioridade poética, uma grande inferioridade filosófica. O português não é nada 

filósofo; a luz do seu olhar alumia mais do que vê” (Pascoaes 1998: 77, ASP), 

continuando, mas em tipo interrogativo, “mas haverá um pensamento português?” 

(Pascoaes 1998: 77, ASP), ao que responde, asseverando que, “podemos responder que 

tal ideia começa a desenhar-se em Oliveira Martins e Antero de Quental, extraída do 

nosso originário misticismo naturalista (lirismo camoniano e popular)” (Pascoaes 1998: 

77, ASP); todavia, importante será chamar a atenção para o facto de que “neste critério 

existe um idealismo naturalista (porque admite, como resultante das forças vitais, um 

fenómeno supranatural) que é a fonte de algumas modernas tentativas filosóficas, entre 

as quais se destaca o Criacionismo, de Leonardo Coimbra” (Pascoaes 1998: 78, ASP), 

sendo que “já nitidamente se vê a aurora de um pensamento português, o qual representa 

a cristalização luminosa da penumbra sentimental e originária do ingénito lirismo 

religioso e saudoso dos lusíadas” (Pascoaes 1998: 78, ASP).  

Porém aquele que viria a refletir profundamente sobre o problema da Filosofia 

Portuguesa, nomeadamente sobre os seus avanços e retrocessos, seria Sampaio Bruno, 

em A Ideia de Deus. Sampaio Bruno atentou em todas as posições culturais vivenciadas 

no país de então e refletiu sobre a cultura portuguesa, de um ponto de vista mítico e 

histórico, o que foi registado na obra O Encoberto. Pedro de Amorim Viana foi outro 

pensador que aparece a dar conta da “incipiência da filosofia portuguesa” (Borges 2006: 

343).  

Reportando-nos novamente à disputa cultural entre a posição estrangeirada e 

urbana de Lisboa e a posição nacionalista de caráter rural do Norte, cabia, acima de tudo, 

à Renascença Portuguesa, devido ao cunho que lhe é dado pelos seus ativistas, amar 

Portugal e tudo o que é português. Para tal os portugueses tinham de conhecer bem o 

país, mormente a sua cultura, uma vez que “não podemos amar o que ignoramos” 

(Pascoaes 1998: 48, ASP). Em suma, este foi o grande desígnio que coube realizar e pelo 

qual se fundou o movimento cultural nortenho, precisamente com a audácia de elevar 

Portugal, valorizando e apostando na cultura portuguesa, pois “a seriedade e profundeza 

da alma nacional aparecerá logo que esta consiga furtar-se à fascinação dos figurinos 

estrangeiros” (Coimbra 2004p: 413). Neste paradigma de dar Portugal ao Mundo, pela 

ascensão moral, confluem o autor do Saudosismo e o autor do Criacionismo, porque 
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ambos visionam um Futuro Universal pela Portugalidade, pelo Ser Português: Pascoaes 

através da pedagogia de A Arte de Ser Português e Leonardo Coimbra pela didactologia 

da Universidade Popular.  

Movimentos culturais como a Renascença Portuguesa, Seara Nova e o 

Integralismo Lusitano, de uma ou de outra forma, chamaram a si o debate e a 

responsabilidade filosófica portuguesa, dando “uma maior introspecção filosófica e 

cultural aos problemas eminentemente portugueses” (Spinelli 1981: 34). Contudo, isto 

não significa que “a intelectualidade portuguesa deste período não continuasse a importar 

e reler filosofias e movimentos filosóficos estrangeiros à realidade do pensamento 

lusitano” (Spinelli 1981: 34). Assim, através destes movimentos culturais e da veemente 

aposta na cultura portuguesa, Portugal encontrou um meio catalisador de renascença e de 

nova esperança renovadora. Neste impulso de revitalização cultural, encontramos o 

contributo extraordinário de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra, grandes 

patriotas na defesa do valor inestimável da portugalidade e dos portugueses. 

1.1 Leonardo e o Positivismo 

Sendo o movimento da Renascença Portuguesa uma estrutura reativa ao 

Positivismo, não “se explica apenas e sobretudo como movimento reactivo, visto a 

almejada renascença implicar antes a noção de uma autenticidade a recuperar” 

(Domingues 2008: 56). Ainda que autores como Cunha Seixas, Antero de Quental, 

Sampaio Bruno, Leonardo Coimbra e mesmo Teixeira de Pascoaes glosassem o 

positivismo, acima de tudo pugnavam pela portugalidade. De facto, “o que brilha na 

Renascença Portuguesa e no melhor do pensamento que a preparou é uma concepção 

teleológica do tempo humano e cósmico, sem a qual tudo o mais perde relevo e 

originalidade” (Domingues 2008: 56), este sim, o propósito central do célebre 

movimento cultural. Retomemos o nascimento do movimento do Porto, que envolveu 

uma disputa entre o Norte e o Sul relacionada com tomadas de posição antagónicas, dos 

diferentes pensadores, relativamente aos pressupostos defendidos. Todavia, o ideal 

portuense colheu maior aceitação e, a nosso ver, era bem mais antipositivista, mais 

reativo a esta corrente filosófica, que deixou marcas e influências no panorama mental 

português. Portanto, alguns aderiram amplamente a esta corrente filosófica e outros 

menosprezaram-na ou opuseram-se-lhe, não restando dúvidas de que a importância do 
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positivismo na vida intelectual nacional é de considerar, nomeadamente a partir do 

decénio setenta do século XIX e boa parte do século XX. Não estranhemos também a 

distanciação por parte da mentalidade cultural portuguesa do pensamento filosófico, nos 

inícios do século XIX. Os intelectuais portugueses “vão demonstrar por via da regra uma 

notória indiferença, se não mesmo antipatia, pela filosofia, testemunhada pela nossa 

literatura ao longo de todo o século” (Domingues 2008: 57). No entanto, este hiato será 

revertido com o advento da crítica metafísica do positivismo e claramente com o 

aparecimento da Renascença Portuguesa e de outros movimentos culturais. Esta corrente 

dominaria nos finais do século XIX, tendo recebido abertura da parte das instituições de 

ensino, das hostes políticas e da imprensa, não obstante os críticos e os adversários que 

não aceitavam indiferentemente estas diretivas. 

O filósofo Leonardo Coimbra refuta a corrente filosófica do Positivismo à luz do 

Criacionismo, ou da filosofia da Liberdade. Para Leonardo Coimbra “o pensamento 

positivo, sendo o pensamento científico, é o domínio do objectivo, porque o seu limite 

ideal é a perfeita exaustão do tempo e do espaço, substituindo a continuidade da vida 

criadora pelos fragmentos da vida criada” (Coimbra 2004m: 295). Esta conceção do 

pensamento positivista opõe-se ao propósito filosófico leonardino sustentado na perene 

ação criadora. Todavia, em boa verdade, Leonardo Coimbra perfilha o primado da 

educação integral, a única, no seu entender, capaz de respeitar os valores intrínsecos do 

espírito humano. Esta visão educativa aporta um vetor religioso através do qual se 

humanizam valores como a liberdade, a justiça e o amor. Estes valores, segundo 

Leonardo Coimbra, são imprescindíveis à construção humana do Homem. Portanto, o 

aspeto religioso é, de tal forma, relevante para esta conceção de educação que, sem o 

qual, o processo educativo seria sempre incompleto. Neste ensejo, arrepia caminho o 

próprio movimento aguilista, na defesa do saudosismo de Teixeira de Pascoaes e do 

criacionismo de Leonardo Coimbra, ambas as doutrinas sustentadas numa visão religiosa 

do Homem e do Mundo. Conferimos a Teixeira de Pascoaes a apologia da condição 

humana presente e a Leonardo Coimbra a apologia da condição humana futura (Gomes 

1985). Sendo certo que, a estes dois humanistas corresponde uma grande preocupação 

com as questões humanas e educativas numa visão antropológica e filosófica integradora, 

também é certo que a ambos foi dado perspetivá-las e cultivá-las de modo diferenciado, 

porém, dentro de uma cultura antipositivista que foi comum a um e a outro.  

 A reação antipositivista vai gerar algumas convulsões no panorama cultural 

português, entre os que se colocam contra e os que defendem o positivismo, sendo que 
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Leonardo nos “aparece muito mais profundamente antipositivista e antimaterialista, 

refutando, entre outros Comte e Dantec” (Alves 2007: 13). Assim, de forma muito 

coerente, 

os escritos anteriores a 1912 mostram que Leonardo é já antipositivista e anti-
intelectualista, definindo uma posição anticientista e uma concepção irracionalista do 
conhecimento do ser, no sentido em que o pensamento jamais esgota o real, 
irreduzível que é a fórmula ou conceitos, aspectos dos mais fundamentais da filosofia 
criacionista e que a evolução intelectual e espiritual do filósofo se encarregaria de 
progressivamente aprofundar (Pimentel 2004: 69). 

Logo, “é neste período que começa a germinar, no seu espírito, a ideia nuclear do 

seu futuro sistema filosófico – a Liberdade criadora” (Alves 2007: 13), ponto de partida 

para o Criacionismo e Idealismo criacionista, bem como para a Filosofia da Liberdade, 

que já podemos antever no escrito de 1909, A Vida. Esta obra traduz-se numa enorme 

reflexão escrita, que constituiu o âmago de todo o seu pensamento filosófico, ou seja, do 

criacionismo. Todavia, diga-se que, “algumas teses do anarquismo singular e heterodoxo 

da sua juventude preludiam de forma incipiente a sua futura doutrina criacionista” 

(Pimentel 2004: 69), sem que tenha, no entanto, existido uma linha contínua de 

pensamento “entre os primeiros textos do anarquismo espiritualista ou romântico de 

Leonardo Coimbra e a intensa reflexão que o moveu, no fim da primeira metade de 1912, 

a elaborar o seu primeiro livro” (Pimentel 2004: 69). Desta forma, a elaboração deste 

livro “(…) é largamente precedido por aturado esforço, meditação e estudo” (Pimentel 

2004: 69). 

Grande crítico da ausência de humanidade e sobretudo da ausência de dinâmica 

criadora na doutrina positivista, Leonardo Coimbra desenvolve uma teoria filosófica 

sustentada na liberdade, seu verdadeiro pilar, e escorada concomitantemente na 

humanidade criadora. Para o filósofo, sem esta face de exultante criação não existe a 

possibilidade moral atingida no íntimo do homem, nem pela perfeição dessa mesma 

moral, pelo seu comprometimento ascensional, o acolhimento de Deus. Portanto, não 

importa ao ponto de vista criacionista “que a religião da humanidade seja um momento 

essencial da filosofia positivista, ou seja um aberrante apêndice” (Coimbra 2004n: 288). 

Mas, “se é apenas um apêndice, resta ao positivismo estudar a vontade e o sentimento; e 

isso só prova a falsidade de uma filosofia, que ignora tais realidades” (Coimbra 2004n: 

288). Logo, Leonardo vem a considerar, na sua obra O Criacionismo que “essa filosofia 

será, além de incompleta, falsa” (Coimbra 2004n: 288). 
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Como já referimos no presente trabalho, Leonardo Coimbra sempre se manteve 

“fiel ao seu próprio pensamento, recusava um anarquismo comprometido quer com o 

positivismo, quer com a mais geral tendência materialista” (Pimentel 2004: 65). Pode 

ainda acrescentar-se que o seu “constante apelo ao homem moral, característico do 

anarquismo leonardino, mais próximo está em verdade do socialismo utópico de um 

Fourrier, do socialismo moral de um Antero, do democratismo de Sampaio Bruno e, com 

razão se pode acrescentar, do moralismo de Tolstoi e do humanismo de Hugo” (Pimentel 

2004: 66), pensadores que estão muito próximos intelectualmente dos pressupostos 

leonardinos. De facto, Leonardo Coimbra debruçou-se sobre estes autores, escreveu 

sobre eles, defendeu o seu pensamento, por serem de algum modo uma referência para 

si. Na verdade, Leonardo Coimbra chegou a intitular textos com os nomes de alguns 

destes pensadores, sendo que o pensamento de Antero e de Bruno foi usado na 

fundamentação da sua tese de O Criacionismo. Fica assim demonstrado o quanto estes 

filósofos o marcaram e influenciaram na construção do seu próprio sistema e obra 

filosófica, obra que veio a tornar-se uma referência na senda da Filosofia Portuguesa.  

Se por um lado, o positivismo encontrou em Portugal discípulos exemplares, por 

outro lado, também gerou inimigos e entusiastas. Todavia alguns reconheceram o valor 

do positivismo de Comte, apesar de o criticarem, incluindo Sampaio Bruno e Leonardo 

Coimbra. Leonardo Coimbra seguiu uma posição diferente, com a sua perspetiva 

filosófica criacionista. No entanto, esta foi desenvolvida num contexto em que o 

positivismo era uma referência. Foi germinada e amadurecida enquanto Leonardo 

Coimbra dava à estampa o artigo A Inquisição Positivista e a “intuição amadureceu entre 

1909 e 1911” (Pimentel 2004: 67). Nesta altura a intelectualidade nacional dividia-se em 

torno de duas personalidades colossais, Teófilo Braga, positivista, e Antero de Quental, 

tendo este último colhido influências na cultura metafísica alemã e diga-se, estando bem 

mais próximo de Leonardo Coimbra, no que diz respeito à crítica ao positivismo. A 

publicação deste artigo revelou o antipositivismo de Leonardo Coimbra e trouxe-lhe 

alguns dissabores; embora lhe desse aso ao exercício filosófico e a defender-se, todavia 

revelou o seu antipositivismo. Também deu à estampa mais dois artigos onde manifesta 

o seu alinhamento antipositivista, ambos titulados: O Sociólogo Alfredo Pimenta. Nestes

artigos faz uma análise do pensamento positivista do autor da tese Factos Sociais e, “ao

investir contra o positivismo, Leonardo Coimbra toma a defesa de Camilo, Guerra

Junqueiro, Antero de Quental, e de Sampaio Bruno, cujos pensamentos ele via seriamente

ameaçados na análise crítica do positivismo de Pimenta” (Spinelli 1981: 50). Aproveita
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ainda para fazer “ determinadas rectificações ao determinismo de Pimenta, deixando falar 

provisoriamente o próprio postulado de Le Dantec e a hipótese criacionista” (Spinelli 

1981: 50). Portanto, “contra o fatalismo de Alfredo Pimenta, ele [Leonardo Coimbra] 

prega que o homem não se faz de mero joguete entre os milhares de forças que sobre ele 

actuam, desde as qualidades hereditárias até às influências do meio” (Spinelli 1981: 50), 

visto que, segundo Leonardo Coimbra “o homem é um princípio activo” (Spinelli 1981: 

50). Na verdade este “princípio ativo” inerente ao homem, intimamente criador quebra o 

determinismo puro, conduzindo o homem a um constante aperfeiçoamento do seu 

conhecimento e mesmo da sua religiosidade, uma religiosidade de base moral. O homem 

também participa no Universo com Deus e a Ontologia do Ser, que assenta na trilogia 

Homem, Vida e Deus, apenas faz sentido numa perfeita liberdade espiritual e criadora. 

Apesar de crítico ao Positivismo, porque muito avesso à casualidade, parece-nos 

que, apesar de tudo, Leonardo Coimbra se sentiu fascinado pela elaboração do sistema 

filosófico de August Comte. Na retórica que foi desenvolvendo acerca desta corrente, 

fazendo também dela um contraponto, Leonardo Coimbra foi em simultâneo constituindo 

a sua reflexão filosófica, inaugurando assim a sua filosofia criacionista. 

1.2 O filósofo da Renascença Portuguesa 

O movimento cultural nascido no Porto prometia muito, pela intenção dominante 

a favor da promoção da cultura e da educação nacional, em prol duma plenitude 

civilizacional, tendo em conta o futuro almejado para Portugal. Porém, para tal propósito 

esperava-se a indispensável mobilização de todos os portugueses. Apesar destes 

objetivos, “a Renascença Portuguesa não conquistou de imediato os corações dos 

portugueses, mas anunciou um projeto de vida, uma missão cultural e um ideal patriótico 

mediante a educação” (Gomes 2012: 12). No fundo, com este projeto cultural e 

educacional “propunha-se algo que as instituições do Estado jamais haviam conseguido” 

(Gomes 2012: 12). A sua missão era grandiosa, bem intencionada e, acima de tudo, 

democrática, para a altura, porque era aberta a todos os interessados e subentendia um 

genuíno projeto patriótico e civilizacional. 

Como sabemos, Leonardo Coimbra esteve ligado à Renascença Portuguesa desde 

a sua fundação até à sua extinção, e durante esta sua afiliação passa por muitas e 

diferentes fases da sua vida, tanto no campo cultural, como na esfera política e contexto 
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pessoal. No fatídico ano de 1912, é confrontado com a morte do seu filho primogénito, 

encontrava-se desempregado, mas não desativo, envereda de modo diligente pelo projeto 

portuense, pela literatura e pelo ativismo social e cultural, em proveito da sociedade 

portuguesa. Neste período de maior recolhimento laboral concebe o seu pensamento 

criacionista, que já vinha delineando, enquanto se debruçava e questionava as ideias de 

outros autores, filósofos ou não filósofos. Dedica-se portanto, à elaboração da sua 

filosofia e inspira-se, de modo consistente, no espírito da Renascença Portuguesa, tal 

qual fez Teixeira de Pascoaes. Um e outro publicam na revista portuense A Águia, que 

também há de assumir-se como independente e antipositivista. 

Adiantamos, desde logo, o aspeto cósmico que está subjacente à filosofia dos dois 

autores em estudo, derivando numa assumida confluência. A filosofia de ambos é de 

cariz espiritual, metafísica, criadora, progressiva, evolutiva, ascensional e livre, assente 

num lastro profusamente humano e universal, simultaneamente heroico e amoroso de 

encontro à Harmonia e à Beleza, que se estabelecem pela Verdade e pela Justiça. De 

salientar que, à linguagem criacionista de Leonardo subjaz também o Amor e a 

Liberdade, ao passo que, à de Teixeira de Pascoaes lhe subjaz a divina Saudade amorosa. 

As duas perspetivas filosóficas são marcadas pela portugalidade e pelo ecumenismo, 

estão portanto distanciadas do positivismo e voltadas para o bem comum. Ambas se 

fundamentam num idealismo criador, no qual o próprio homem participa. Do ponto de 

vista metafísico, Leonardo Coimbra objeta o automatismo e a inatividade humana na sua 

edificação moral, garantindo como condição essencial para este crescimento interior do 

ser e do próprio universo uma militância individual participada, por si só criadora. Esta 

militância individual participada tem em conta todas as relações vivenciais, ou realidade 

humana, desde a ciência, à moral e à religião. A ciência, a moral e a religião contribuem 

para o conhecimento do Homem e da Vida, o mesmo que dizermos do Universo, o que 

exige sempre um método de esforço e implica progresso.  

O próprio conceito de criacionismo foi evolutivo, foi progressivamente 

construído, derivando também da maneira como Leonardo Coimbra encarou a religião. 

Sabendo nós da sua conversão ao cristianismo, observamos que, não tendo sempre esta 

visão cristã, Leonardo Coimbra defende a ideia criadora e de amor à pessoa humana. No 

artigo O Mistério, considera que o homem sente um apelo amoroso dentro de si mesmo, 

um amor ilimitado, pois “no mistério da sua alma ele sente bater as ondas do infinito 

amor” (Coimbra 2004 g: 183) e, se o homem é escravo de algo, portanto, melhor é que o 

seja de Deus, do seu Amor fraternal. Alcançando o entendimento desta linguagem, 
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acontece o seu descerramento e “o Mistério, que primeiro era um abismo de treva, é agora 

um oceano de luz” (Coimbra 2004g: 181). Nesta conspeção espiritual, Leonardo Coimbra 

remete-nos para todas as potencialidades emanadas do Mistério, proclamando: “Bendito 

seja o Mistério, que é a fonte da vida e da beleza!” (Coimbra 2004g: 182), sem deixar de 

acrescer “abençoado seja o Mistério, que permite ao homem, o sacrifício, o orgulho, o 

cristianismo! Escravo da matéria, ou escravo dum Rei do Universo, sempre o homem 

seria escravo” (Coimbra 2004g: 183). Leonardo Coimbra conclui assim que o homem, a 

ser escravo, que não o seja da matéria, mas, definitivamente, de Deus. No pensamento 

do pensador português, a ideia de Deus é genuinamente superior e relaciona-se com 

valores fundamentais, como o Amor, a Beleza, a Vida.  

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes manifestam apreço pela fraternidade e 

harmonia cósmicas, em Leonardo pela formulação da sua monadologia e em Pascoaes 

pela enunciação do seu saudosismo. São homónimos no que tem a ver com a união de 

todos os seres. Os dois procuram o equilíbrio entre o Homem e a Natureza, que se 

manifesta de forma incondicional em Pascoaes. O amor cósmico e a busca da perfeição 

estão presentes nos dois autores; Leonardo Coimbra procura-o pelo Criacionismo e 

Pascoaes pela Saudade. A queda e a redenção são comuns a estes dois criadores, sendo 

que ambos propõem uma nova religião filosófica, os dois pugnam pela recuperação da 

vida e da natureza, numa perspetiva cósmica, portanto universal.  

O eloquente tribuno e ilustre professor, Leonardo Coimbra, numa ampla citação, 

vem a referenciar que, na sua perspetiva  

a Renascença Portuguesa deseja dar uma finalidade à vida nacional. Temos vivido na 
embriaguez do combate à desonestidade administrativa e todo o esforço moral se tem 
afirmado nesse sentido. A precipitação da luta, quando se condensava em volta da 
questão política, fez que a evangelização se limitasse ao castigo do roubo, que era a 
permanente forma de governação monárquica. Os padres videiros, utilitários e 
materialistas aliaram os seus interesses aos interesses do trono. Deste modo, a revolta 
contra os governos desmoralizados atingiu o catolicismo materialista e ateu. Na 
confusão do ataque e por motivo da banalidade das almas dos tribunos apóstolos, 
esqueceu-se o fundo eterno da vida moral, que é a heroica afirmativa das forças 
espirituais. Certas doutrinas modernas, superficiais e brilhantes, vieram servir esse 
espírito de combatividade. É assim que na propaganda dos comícios se falava de 
filosofia naturalista, de Justiça imanente, etc. (Coimbra 2004p: 413). 

Na altura destas afirmações, Leonardo Coimbra era ainda incrédulo, não tinha 

ainda cedido ao catolicismo, mas já era republicano. Assume um posicionamento muito 

crítico do sistema católico, nomeadamente dos padres, nos quais encontrava as maiores 
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imperfeições, considerando-os distanciados da espiritualidade sã, da moralidade que 

conferia as virtudes da humanidade, da moral que apregoavam aos cristãos, materialistas, 

interesseiros e aliados dos interesses do poder. Entrevê na Renascença Portuguesa o 

meio de abater a podridão regimental da Monarquia deposta e o materialismo exacerbado 

do poder clerical, que obstruía a verdadeira moral humana, que consistia no infinito amor. 

Na verdade, “A Renascença Portuguesa foi um movimento portuense e nacional, 

que teve por fim promover a maior cultura do povo português nos vários domínios” 

(Natário 2007: 38), inclusive, onde se propagou a Filosofia Portuguesa. A atividade da 

Renascença Portuguesa e de A Águia em simultâneo, perdurou desde o ano de 1912 até 

ao ano de 1932, portanto, teve a duração de duas décadas e o mérito de agregar a 

intelectualidade, ou seja, o escol da altura. No dizer de Natário, pela Renascença 

Portuguesa “(…) passou a maioria da intelectualidade eminente da cultura de então” 

(Natário 2007: 35), pelo que este movimento “(…) prestou ao país um inexcedível 

contributo para a sua identificação” (Natário 2007: 35). De facto, Leonardo Coimbra foi 

o intelectual que mais se destacou neste movimento a nível da filosofia, assessorou o

movimento cultural desde o seu início até ao fim, vindo a dirigir a revista depois de

Teixeira de Pascoaes. Mas se a revista teve o seu fim em 1932, “se a Renascença

terminou, não terminaram nem poderiam terminar os seus horizontes, aqueles que se

inscrevem no plano da mais autêntica existência humana, pois esses não têm fim”

(Natário 2007: 35). Na verdade, na atualidade, cada vez mais, assistimos a uma

necessidade de salvaguardar o humano da Humanidade, revivendo ideais culturais e

mesmo filosóficos da Nova Renascença Portuguesa, na qual podemos contextualizar o

pensamento pascoaesiano e leonardino.

Os horizontes defendidos por estas duas figuras da cultura portuguesa, 

pretendiam (e contribuíram para) que Portugal renascesse e voltasse a ser português.   Os 

dois, vivenciaram a Renascença Portuguesa com a convicção de que através dela 

alcançariam o que ambos pretenderam para Portugal e para o povo luso, isto é, a cultura 

do povo, uma cultura socialmente englobante, capaz de elevar o povo e de o levar a 

praticar grandes feitos. Esta tarefa assumia especial importância, tendo em conta o 

analfabetismo preponderante no regime monárquico. Esta herança constituirá o mote 

para a fundação da Renascença Portuguesa, à qual cabia a premissa principal de 

democratizar a cultura e a de fortalecer a República. Assumindo este princípio, Leonardo 

Coimbra, Filósofo-Poeta, e Teixeira de Pascoaes, Poeta-Filósofo, protagonizaram o 

movimento à sua maneira, sendo incontornáveis muitas das suas convergências ao nível 
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do pensamento e ainda, como abordaremos detalhadamente mais adiante, ao nível da 

vida e ao nível da obra. Sabendo nós que estes dois autores foram incompreendidos no 

que ao saudosismo e criacionismo diz respeito foram, todavia, dois vultos da cultura 

portuguesa. A sua originalidade e excelência têm vindo a ser demonstradas com o tempo, 

sendo que, nos nossos dias, Leonardo Coimbra é considerado um grande filósofo 

português e Pascoaes um grande poeta. Na realidade, o tempo não diluiu a sua 

importância, dado o interesse da sua obra. 

O Filósofo da Renascença Portuguesa, Leonardo Coimbra, tendo pensado a 

Filosofia em português, de uma forma sapiente e original, sem descurar nela o seu lado 

matemático, devido, em parte, à sua formação académica, equacionou a sua própria teoria 

filosófica: o criacionismo. Como sabemos, Leonardo Coimbra amou a Filosofia, logo a 

sabedoria e através dela revelou o poder da liberdade humana sobre o determinismo das 

coisas, desde que o homem seja um interventor e não uma figura meramente estática. Em 

nossa opinião, este é o maior preceito ideológico defendido pelo mestre e pensador.  

1.3 A herança e o legado leonardinos 

A herança leonardina, em termos de pensamento filosófico, é inquestionável bem 

como a influência que teve e marcou uma geração de filósofos, humanistas e pedagogos, 

apesar da “reacção à sua obra se saldar inúmeras vezes pela mais obstinada 

incompreensão, como sucedeu aquando da apresentação a concurso do seu Criacionismo, 

que fez à Academia de Lisboa” (Borges 2006: 356), como já atrás referenciamos. A 

verdade é que Leonardo Coimbra é uma referência no panorama filosófico português e 

digno de ser estudado, pelo interesse que a sua obra criacionista tem, na perspetiva do 

ideal da vida humana.   

Presenciamos que a herança de Leonardo Coimbra não se desvaneceu, após a sua 

retirada da Faculdade de Letras do Porto, pois não se apagou a sua influência no espírito 

daqueles que o admiraram e o tiveram como professor. Como afirma Borges, 

a crise e o encerramento da Faculdade de Letras do Porto, que decorre entre os anos 
de 1928 e 1931, dispersa os discípulos de Leonardo Coimbra, cuja influência se 
continuará, no entanto, a fazer sentir numa geração de filósofos, humanistas e 
pedagogos que, de uma forma ou de outra, marcaram o pensamento da sua época: 
Augusto Saraiva, Ângelo Ribeiro, Eugénio Aresta, Agostinho da Silva, António 
Salgado Júnior, Padre António Dias Magalhães, Álvaro Ribeiro, José Marinho, 
Delfim Santos e Sant`Anna Dionísio (Borges 2006: 356). 
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Leonardo Coimbra, homem de cultura e valias múltiplas, legatário da geração de 

90, expressa o seu pensamento e contagia de forma ímpar e sustentada aqueles que foram 

seus discípulos e aqueles que simplesmente acolheram ou valorizaram as suas ideias 

filosóficas, culturais e políticas.  

Indubitavelmente, “Leonardo Coimbra foi um Mestre que poderosamente influiu 

em sucessivas gerações de alunos e discípulos, durante mais de vinte e cinco anos” 

(Santos 1990: 177). O tempo veio demonstrar que a sua filosofia era verdadeiramente 

portuguesa e digna de ser elevada ao mais alto nível, como fica posteriormente bem 

demonstrado por tantos estudiosos, inclusive seus discípulos e herdeiros inequívocos da 

sua sapiência.  

Pela mestria do seu pensamento e da veiculação convicta e generosa desse mesmo 

pensamento aos outros, Leonardo Coimbra foi um exemplo, a partir do qual se ergueram 

intelectos, filósofos e seguidores, porém, com asas próprias e distintas, apesar da marca 

leonardina lhes ser apensada. Tal está de acordo com a sua conceção pedagógica, que 

considera que a transmissão de conhecimentos não deveria originar uma simples réplica, 

antes deveria fundamentar-se na liberdade criadora.  

Mas serão sempre as invejas e a disputa de lugares que determinarão os 

desentendimentos intelectuais e as querelas políticas. Como tal, Leonardo Coimbra não 

ficou ileso a esta circunstância por parte de muitos intelectuais, como António Sérgio, 

que, receoso deste lhe retirar o lugar cimeiro da intelecção portuguesa, desconsidera o 

jovem Leonardo Coimbra, seu instrutor de remo, à altura da sua atividade na Marinha, 

que de resto largou apenas por se haver desapontado com a mesma. António Sérgio já o 

havia feito relativamente a Teixeira de Pascoaes, desconsiderando-o no tocante ao credo 

saudosista, acerrimamente defendido pelo poeta amarantino e, de certa forma, também 

por Leonardo Coimbra. Todavia, Leonardo não temia as consequências nefastas, nem os 

prejuízos que pudessem advir das posições resultantes do seu pensamento, sendo 

independente nas suas críticas, não poupando figuras ou regimes, o que é uma implicação 

do seu espírito culto e livre, arreigado na Verdade e na Justiça das palavras e dos atos. 

Bastante observador de tudo e defensor da causa pública, Leonardo Coimbra era um 

inconformado com o regime monárquico, que não defendia os valores que propalava 

veementemente, em benefício da tão almejada República, acreditando nesta como 

salvadora da Pátria. Assiste-se assim ao definhar da Monarquia e a uma intensificação 

da atividade do Partido Republicano, adormecido desde janeiro de 1891, que culmina 

com a implantação da República, no ano de 1910.  
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O legado de Leonardo Coimbra é eventualmente a maior dádiva filosófica de 

cariz verdadeiramente português, tendo uma matriz na viagem teológica. Na verdade, no 

dizer de Pinharanda Gomes, a 

evolução gnosealógica de Leonardo acarreta um suplemento de transferência da 
poesia para a teologia, e não uma simples transferência da ciência para a filosofia. A 
rigorosa consideração do mundo dos seres funciona nele como a porta estreita do 
acesso à luz, sendo por este motivo que postulamos o valor transcendental da 
cosmologia leonardina, a tónica religiosa da leonardina antropologia e, pois, a 
concomitante iniciação em uma sempre desejada viagem teológica (Gomes 1985: 
181). 

Para Leonardo Coimbra, a gnose situa-se entre dois mundos, o mundo dos seres 

e o mundo da luz, numa viagem constante entre um e outro, em busca de uma sintonia 

perfeita. 

Outro inegável legado prende-se com a sua atuação enquanto ministro da 

educação e com a sua conduta enquanto docente, pedagogo e filósofo. Sobre este legado, 

Quadros afirma: 

se é certo que a obra pedagógica de Leonardo Coimbra se viu frustrada pela extinção 
da Faculdade de Letras do Porto; se não o é menos que o seu pensamento em tal 
capítulo não foi devidamente desenvolvido, pois ficamos na nossa sede, nós, os 
leitores de hoje, quando queremos imaginar uma Universidade como centro de 
invenção, onde se formem mónadas humanas capazes da acção supranormal, a 
verdade no entanto é que de tal Faculdade saíram os discípulos e alunos que, 
aproximadamente entre 1940 e 1980, não só escreveram e publicaram uma obra 
filosófica criadora ou criacionista sem par na história do pensamento português, mas 
também, alguns deles, retomaram o pensamento do Mestre, quer no campo filosófico, 
quer no campo pedagógico, desenvolvendo-o, aprofundando-o, cumprindo-o e 
preenchendo muitas das suas lacunas (Quadros 1992: 295).  

Os seus discípulos, unânimes na defesa da Filosofia Portuguesa, à luz do espírito 

e ensinamentos do Mestre, também nortearam tantos outros alunos e discípulos, assim 

como nos inspiram a nós. Perante a adversidade crítica, realizada à sua obra universitária, 

que preferimos denominar de causa patriótica, porque o foi efetivamente na conceção 

leonardina, Leonardo Coimbra pronunciou as seguintes palavras:  

Fui imperfeito na realização? Quem o não é? O que sei é que só um sincero e 
comovido amor da pátria e da república me determinou. Concebi uma escola de 
Filosofia para onde a atracção da beleza chamasse as almas incertas da gente moça 
do meu país. Quis criar-lhe o condicionalismo do sucesso e nada mais (Coimbra 
2007: 48).  
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A intenção fica demonstrada, foi boa e, a nosso ver, frutificou. A prova é que 

reformou o ensino universitário, democratizou-o, estendeu-o ao povo, pretendeu dotá-lo 

de gáudio e do constante fervilhar de alunos entusiasmados para através do conhecimento 

e da cultura, fazer ressurgir Portugal da decadência em que se encontrava. Como 

veementemente disse, “eu quis hospedar na Universidade Portuguesa, casa cerimoniosa 

e pesada, a própria alegria, para que uma manhã os velhos claustros ressoassem 

ressurreição e vida” (Coimbra 2007: 48). Um outro legado tem a ver com a importância 

da liberdade, que para Leonardo Coimbra foi um ideal de vida e constitui a pedra basilar 

da criação. O poder criador residia na liberdade, condição fundamental e pela qual o 

homem se realiza e vive verdadeiramente, porque “o homem não é uma inutilidade num 

mundo feito, mas um obreiro dum mundo a fazer” (Coimbra 2004n: 20). O criacionismo 

de Leonardo Coimbra considera que o homem se sacia e se liberta a partir da realidade 

criadora, que está subjacente à sua obra. Como tal,  

é assim que, no sentido do Universo caminham todas as vidas, e é assim que a palavra 
universo é a mais bela e a mais filosófica de todas as palavras que o sentimento dos 
povos gerou. E penetrada de tendência, ascenção e heroísmo. E a civilização humana 
só tem sentido e valor integrada nessa total tendência para a unidade consciente e 
senhora de si (Coimbra 2005c: 295).  

Assim sendo, Leonardo Coimbra preconiza não o homem isolado, mas o homem 

social que procura e deverá perpetuar o bem comum, ideal, numa fusão entre a ciência e 

a metafísica, num pendor humanístico e universal, numa cultura, julgamos ecuménica e 

fraternal, capaz de depurar a injustiça e as diferenças. Contudo, “o que será, em termos 

pedagógicos e culturais, esta sublimação do homem comum, mesmo do homem-

pensador, no supra-homem reverente, no Buda-dialéctico ou no Cristo-lógico, não o diz 

senão muito vagamente o filósofo portuense, quando se refere à convergência da 

sabedoria e da santidade, da filosofia ou da ciência e da ética” (Quadros 1992: 287).  

Na visão de Leonardo Coimbra, “com o homem aparece na vida uma nova forma 

de herança – a memória da cultura” (Coimbra 2004h: 192), legado que é demasiado 

importante na vida da humanidade. O património físico, moral e, segundo Pascoaes e 

Coimbra, também espiritual, perpetuado na memória cultural, é condição primeira da 

história de todas as sociedades. Assim, as sociedades continuam a subsistir pela memória 

cultural mantida através dos tempos. Porquanto, “de facto, nas nossas sociedades a 

educação transmite, mas selecionando, a cultura da raça e da espécie. Ela é, por isso, a 

medida do alcance da nossa liberdade na determinação do futuro” (Coimbra 2004h: 192), 
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mas um povo que não tenha memória é um povo que não tem história, ou seja, não tem 

passado, não tem presente e não terá futuro. Porém, no entender de Teixeira de Pascoaes 

e de Leonardo Coimbra, Portugal é um país que necessita de se revisitar no seu passado, 

na sua memória coletiva para se reinventar, renascer, para dar Novas Descobertas ao 

Mundo, sendo que “nas literaturas vivem todos os sonhos e aspirações humanas” 

(Coimbra 2004h: 195). Como tal, também as aspirações e sonhos de Pascoaes e de 

Leonardo vivem através das suas letras e somente pretenderam que, pela educação e pela 

cultura, o povo se tornasse mais culto, audaz e mais livre, para assim criar um Novo 

Mundo, o Mundo Novo do Espírito, só possível mediante a cultura. Não existe maior 

legado do que o da cultura e, neste âmbito, Leonardo Coimbra deixou-nos um espólio 

considerável e muito importante para a história cultural do país, a que dedicou um amor 

pátrio. Viveu uma vida inteira em prol dos ideais em que acreditava e que julgava serem 

os mais profícuos para Portugal. Defendeu com convicção as suas ideias, perfilhou um 

ideal de vida que lhe valeu a segurança de um pensador autónomo e livre, original e 

sincero nas palavras que nos legou, porque foram escritas em conformidade com o 

sentimento de homem que pensa por sua cabeça, sem atavismos, ou entraves, ainda que 

seja político, orador e pedagogo. A verdade é que disse sempre o que pensava e quando 

discordava assumia-o e refutava, por isso evoluiu. É uma grande personalidade da 

literatura e particularmente da filosofia portuguesa e legou-nos uma obra que, pela sua 

notabilidade, faz parte da nossa herança cultural. 
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2. Leonardo Coimbra na revista A Águia

A revista que teve protagonismo no âmbito do movimento cultural da Renascença 

Portuguesa, nasce como sabemos, no ano de 1910, com a intenção de ser editada 

quinzenalmente; porém não se afirma logo, vindo a fidelizar-se ao projeto do Porto, a 

partir da sua segunda edição, em janeiro do ano de 1912, já sob a direção do Poeta-

Filósofo amarantino, Teixeira de Pascoes, sendo que Leonardo Coimbra o acompanhava 

nesta senda cultural e educacional. A revista instituiu-se como o órgão máximo do 

movimento, tendo sido publicada durante a sua vigência.  

Tal qual Teixeira de Pascoaes, Leonardo Coimbra aproveitou a sua participação 

na revista A Águia para, nas suas páginas, exprimir a sua linha de pensamento filosófico, 

que hoje conhecemos por criacionismo. Como sabemos, Pascoaes também beneficiou da 

reconhecida revista para divulgar o seu pensamento e forjar grande parte da sua obra. De 

igual modo, Leonardo Coimbra conseguiu, via este extraordinário veículo literário, dar a 

conhecer a sua visão da sociedade e do mundo.  

Terminada a segunda série da revista A Águia, surge uma terceira série, no mês 

de julho de 1922. A revista prossegue como órgão da Renascença Portuguesa, sendo seu 

diretor Leonardo Coimbra desde início até ao fim, em dezembro de 1932, naquela que 

foi sempre a sede do movimento na rua dos Mártires da Liberdade. Deste modo, no dizer 

de Ângelo Alves, 

mantém-se activo na sociedade cultural Renascença Portuguesa e sucede a Teixeira 
de Pascoaes, em 1922, na direcção da 3ª série da revista A Águia, à qual esteve 
associado desde a sua fundação, em 1 de Dezembro de 1910, até à sua extinção em 
1932; foi membro da Comissão Directiva da 4ª série, com Teixeira Rego e Hernâni 
Cidade; e ainda era membro da Comissão Directiva com Sant`Anna Dionísio, quando 
se extinguiu (Alves 2007: 25). 

Pela altura em que assume a direção da revista A Águia, Leonardo Coimbra 

contava trinta e oito anos, tendo já publicado grande parte da sua obra e a mais relevante, 

incluindo O Criacionismo, a obra A Alegria, a Dor e a Graça, que são, entre outras, de 

suma importância para o conhecimento do pensamento do autor filósofo. Aquando da 

liderança da revista A Águia, estava também já no auge da carreira de professor 

universitário.  

Inequivocamente ligado à Renascença Portuguesa e, por inerência, também ao 

seu órgão por excelência, participa “logo na primeira série da revista A Águia, com dois 
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artigos Sobre Educação, que ele considerava a medida da Liberdade humana” (Santos 

1990: 177), ou seja, a medida de todas as coisas, pois para ele a educação era uma bitola 

qualquer que fosse a circunstância, era um pilar da sociedade. A cultura, o saber e o 

conhecimento estão subjacentes à sua conceção de educação e só a sustentação de uma 

base educativa permitia a evolução, o progresso e o desenvolvimento humano integral, 

num cânone de Liberdade e de Justiça, que segundo Leonardo Coimbra lhe andavam 

sempre associadas. Escreve ainda, neste âmbito, “uma série de artigos sobre “A reforma 

do Ensino Secundário e publica um estudo sobre A Questão Universitária” (Santos 1990: 

177).  

Como vemos, uma das grandes preocupações de Leonardo Coimbra prendia-se 

com a educação, o que também se revelou durante o seu mandato aguilista, sendo que, 

“ao assumir a direcção da revista pretendeu relançar a actividade pedagógica e cultural 

dos primeiros tempos, incluindo a Universidade Popular, cujo programa de ensino 

publicou pouco depois” (Alves 2007: 25). Embora com o propósito de sucesso, todavia, 

o programa mostrou que “era ambicioso e patriótico, mas teve exígua ligação com a

revista e a Faculdade de Letras” (Alves 2007: 25).

Seria um ambiente marcado pelo pós-guerra que determinaria a apresentação da 

nova série de A Águia. Considerando que o movimento e o seu órgão eram meios nada 

desprezíveis na reposição da vida social, cultural e política do país, Leonardo Coimbra 

propôs que a Renascença Portuguesa mantivesse os mesmos projetos, embora adaptados 

aos constrangimentos internos e externos, inerentes a um clima de final de guerra 

mundial. Portanto, era um “homem, com faceta de educador, de orador e de filósofo que 

ia dirigir a nova série da revista A Águia” (Santos 1990: 182), uma revista que “estaria 

aberta a todos os novos escritores, unidos no amor à terra e ao povo e tolerantes com as 

suas diversas opiniões políticas” (Santos 1990: 182), manifestando assim, mais uma vez, 

o seu pluralismo e o respeito pela liberdade de opinião.

Perspetivando soluções para o combate à crise instalada, com a intenção de 

melhorar a situação do país, são muitos os colaboradores. Entre estes destacamos Raul 

Brandão, amigo íntimo de Teixeira de Pascoaes, ambos contemplativos e visionários, 

bem como panteístas: “Raul Brandão de uma feição franciscana, centrando-se na árvore; 

Pascoaes num conceito transcendente e original” (Santos 1990: 183). 

É nesta edição da revista que Leonardo Coimbra publica, entre os treze artigos 

que redigiu, “os mais importantes escritos sobre a Saudade e o Saudosismo” (Santos 
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1990: 184). Além destes, publicou outros de índole filosófica, da sua natureza como 

pensador, do foro da matemática e sobre Guerra Junqueiro. 

Em síntese, apesar de ligado à fundação da Renascença Portuguesa, Leonardo 

Coimbra apenas viria a tomar conta da direção da revista, órgão deste movimento, 

aquando da terceira série. Publicada mensalmente até ao oitavo número, foi demorando 

cerca de dois, três meses ou mais para a publicação seguinte, tendo sido dadas à estampa 

sessenta números, nesta série, cujas capas e tamanho foram alterados, não ao nível 

gráfico, mas qualitativo, papel inferior e tamanho encurtado. Sobre o seu papel 

dinamizador da cultura Alves refere: “tendo sede no Porto, tornou-se o pólo cultural mais 

dinâmico do País, com a revista A Águia, o jornal quinzenário A Vida Portuguesa, uma 

editorial muito ativa e uma Universidade Popular” (Alves 2004: 23). Como o principal 

objetivo a defender era a educação, logo, nesta terceira fase editorial “Leonardo Coimbra 

pretendeu renovar o projeto educativo da Renascença Portuguesa e anunciou que, por 

iniciativa dessa Sociedade e da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com apoio 

de professores, engenheiros, médicos e escritores ia abrir-se uma Universidade Popular” 

(Santos 1990: 185). A Universidade Popular era um projeto bastante ambicioso, que foi 

posto à apreciação dos cooperantes desta iniciativa. Com a pretensão da universidade 

chegar a todos, mas não de qualquer maneira, Leonardo Coimbra chamava a si, para tal, 

a elite intelectual do Porto, muitos deles colaboradores na revista A Águia, para dar 

cumprimento a este propósito. Apesar do projeto em causa ser bem intencionado, não 

veio a surtir o alcance desejado e perspetivado, tendo posteriormente resultado na criação 

da Faculdade de Letras do Porto. Este projeto democrático da Universidade Popular, ora 

retomado pelo Filósofo, já havia sido levado a cabo por Jaime Cortesão, com a 

colaboração de Pascoaes e de Coimbra, mas “(…) as circunstâncias dependentes da 

Grande Guerra impediram de [o] continuar” (Santos 1990: 192). 

Apesar de todos os esforços empreendidos e da prestação de todos os 

colaboradores, inclusive dos jovens discípulos de Leonardo Coimbra para a 

sobrevivência da revista, certo é que “A Águia não saiu da crise que se revelava pela 

irregularidade na publicação e a levou à suspensão. Como causa, não pode deixar de ser 

considerada a falta de vocação de Leonardo e de Augusto Martins para as tarefas 

administrativas. Faltava Álvaro Pinto” (Santos 1990: 192). Assim, não por demérito de 

Leonardo Coimbra, na medida do seu empenhamento e da sua qualidade, mas pela 

ausência de Álvaro Pinto, soberbo administrador, assistiu-se ao término daquela que foi 

uma das mais prestigiadas e conceituadas revistas a nível nacional, senão, a mais 
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considerada e ainda com grande interesse nos nossos dias, pela relevância dos artigos que 

publicou. Após uma quarta edição, “o XX ano foi a última tentativa para que a revista 

continuasse” (Santos 1990: 197). Terminava assim um sonho dourado da cultura 

portuguesa, talvez aquele que mais consciências dotou da importância da língua e da 

cultura portuguesas e aquele que simultaneamente melhor projetou a educação dos 

portugueses, pelo menos no ideal de a tornar mais democrática e abrangente. Nunca será 

demais elogiar a longevidade deste projeto e todos quantos a ele se dedicaram tão nobre 

e abnegadamente. 

3. A tríade da Renascença Portuguesa

No início do século XX, alguns escritores de língua portuguesa reúnem-se em 

volta da revista A Águia, norteados pelo espírito vivo, transmissor e denunciador da 

cultura nacional e do estado da nação na época, como que a preparar o caminho que, mais 

tarde, iria confluir na origem do movimento da Renascença Portuguesa. O número um 

da revista A Águia será editado sob a direção de Álvaro Pinto, seu fundador, no dia 1 de 

dezembro de 1910, precisamente dois anos antes da fundação do movimento cultural 

portuense. Esta primeira série, editorada até julho de 1911, teve como apanágio um 

idealismo criador rumo ao futuro, num combate triunfal baseado na justiça e verdade, 

ideais que são também os de Leonardo Coimbra. Esta perspetiva criadora está também 

presente em Pascoaes, que dirigirá a segunda série da revista. Pelas mãos da Saudade 

original e criadora, Pascoaes encontrará a chave certa para a renascença nacional. A 

importância da renascença nacional foi já enunciada na primeira série, mas foi reanimada 

pela descrença na República que, embora promissora, não correspondia aos anseios e 

necessidades de ressurgimento nacional. 

Pela altura da edição da segunda série da reconhecida revista, esta “ostentou na 

capa a designação – Órgão da Renascença Portuguesa e apresentou-se como propriedade 

dessa Associação” (Santos 1990: 97). Portanto, foi assumidamente declarada como o 

órgão oficial deste movimento, que viria a ser muito considerado pela função cultural, 

social e política que desempenhou na sociedade portuguesa. Ainda hoje se retomam 

alguns dos ideais que preconizou.  

Consignando que “a Educação foi o objectivo fundamental da Renascença 

Portuguesa” (Santos 1990: 192), não estranhamos que Leonardo Coimbra, Jaime 
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Cortesão e Teixeira de Pascoaes, demasiado preocupados com esta área, se juntassem e 

usassem o movimento como instrumento educacional dos portugueses. 

É inegável, o fascínio exercido por esta tríade de homens interessados pelo 

progresso do seu país. O período em que os três colaboraram correspondeu ao período 

áureo deste reputado movimento, do qual se serviram, para alegarem as suas ideias, os 

mais diversos e legitimados membros da literatura e da cultura nacional e até 

internacional, como é o caso de Miguel de Unamuno e Philéas Lebesque. 

A longevidade do órgão da Renascença Portuguesa ficar-se-á a dever à dedicação 

de grandes homens do panorama cultural português, que procuraram servir a nação, 

lutando pela regeneração de Portugal. Fizeram-no, não perfilhando das ideias da maioria 

dos pensadores positivistas, mas arreigando-se a um renascimento verdadeiramente 

português. Este conjunto de individualidades da senda cultural portuguesa consistiu 

numa mais-valia para o pensamento cultural do país, não restando quaisquer dúvidas de 

que “Leonardo Coimbra, orador, filósofo e educador, formou com Teixeira de Pascoaes 

e Jaime Cortesão a tríade representativa da Renascença Portuguesa” (Santos 1990: 175). 

O ano de 1912 foi um ano especialmente difícil para Leonardo Coimbra: primeiro, 

porque se viu desempregado; segundo, porque se achou preterido nas provas públicas de 

acesso a professor assistente por questões ideológicas; terceiro, porque não conseguiu 

lugar de professor do liceu, no Porto e em Lisboa pelo facto de ser anarquista; quarto, 

pela dor sentida aquando da “morte do primeiro filho e, até então, único filho, ocorrida 

em 29 de Junho, pouco depois de concluir a redação do primeiro livro e que haveria de 

dar origem à reflexão que transmitiu no segundo livro, publicado em 1913 sob o título A 

Morte, também pela Renascença Portuguesa”  (Alves 2007: 15). 

Apesar de todas estas vicissitudes na vida de Leonardo Coimbra, nem por isso o 

ano foi catastrófico pois, em matéria de pensamento, “consolidou a sua vocação de 

pensador original, de pedagogo e doutrinador interveniente” (Alves 2007: 14). Se lhe foi 

recusado lugar como professor, no Porto e em Lisboa, abriram-se-lhe as portas no Liceu 

da Póvoa do Varzim, por intermédio de António Santos Graça, republicano que estendeu 

a mão a um amigo, reconhecido anarquista, talvez por irreverência da idade. Nesta cidade 

à beira mar residiu e foi atenuando o seu anarquismo, considerado heterodoxo, romântico 

e utópico, para professar e revelar o seu republicanismo, na nova conjuntura pós 

revolução do 5 de outubro. Será influenciado por António Santos Graça que se filiará no 

Partido Republicano Português, mas esta filiação viria a terminar, em 1925, quando 

aderiu à Esquerda Democrática. 



197 

Portanto, “não deixou de ser fecundo este ano difícil, pois dedicou-se com paixão 

aos ideais reformistas da sociedade cultural Renascença Portuguesa, oficialmente 

nascida em Janeiro desse ano, e da qual foi fundador, juntamente com Jaime Cortesão, 

Augusto Martins, Teixeira de Pascoaes, Raul Proença, António Sérgio e outros” (Alves 

2007: 15), envolvendo-se ainda em conferências, entrevistas e na colaboração na revista 

A Águia. 

Os pensadores da geração da Renascença assumem a sua condição de livre- 

pensador, porém, mostram influências determinantes nessa mesma liberdade de 

pensamento. Desta forma, “a geração da Renascença Portuguesa representa a 

continuidade do pensamento de Sampaio Bruno, nomeadamente no campo filosófico” 

(Santos 1990: 35) e “o Messianismo foi outro ponto de convergência com a geração da 

Renascença” (Santos 1990: 35). Colaborador na revista da Renascença Portuguesa, o 

autor de O Encoberto torna o homem num elemento heroicamente sebástico8, e a sua 

influência colhe para o sebastianismo a maior parte dos poetas da Renascença 

Portuguesa. Nesta convergência de sebastianistas encontramos também Fernando 

Pessoa9.   

Evidentemente que a Renascença Portuguesa e em especial os escritores de A 

Águia definiram um perfil existencial, histórico e literário de nítido delineamento 

religioso. Esperavam mutações políticas mas não desejavam a degradação do ser mais 

íntimo do homem, e, em face das carências e defeituações do humanismo político, 

preconizaram formas plurais de patriotismo original, de nacionalismo atuante e de 

personalismo exemplar. No movimento, a literatura não é um fim, mas um meio. 

O que afirmamos foi expresso por Leonardo Coimbra numa entrevista publicada 

no O Mundo e na A Vida Portuguesa, em que fala sobre os desígnios da Renascença 

Portuguesa, que a seguir citamos: 
– A Renascença Portuguesa deseja dar uma finalidade à vida nacional. Temos vivido

na embriaguez do combate à desonestidade administrativa e todo o esforço moral se
tem afirmado nesse sentido. A precipitação da luta, quando se condensava em volta
da questão política, fez que a evangelização se limitasse ao castigo do roubo, que era
a permanente forma de governação monárquica. Os padres videiros, utilitários e
materialistas aliaram os seus interesses aos interesses do trono. Deste modo, a revolta

8 Cf. o seguinte passo: “Dissipe-se a nuvem que encobre o herói. O herói não é um príncipe predestinado. 
Não é mesmo um povo. É um homem. No fundo, o sebastianismo traduzido na força de cada um de nós, 
capaz de operar mudanças profícuas em prol do colectivo, neste caso da regeneração nacional” (Bruno 
1904: 236). 
9 Cf a citação que se segue: “É pois em total convergência com os homens da Renascença que, em 1914, 
Fernando Pessoa escreve a Sampaio Bruno (por eles visto como um mestre), solicitando-lhe informações 
sobre o Sebastianismo. Bruno conhece, de facto, melhor do que ninguém, o mito que estudara 
exaustivamente no livro O Encoberto (1904)” (Santos 1990: 36). 
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contra os governos desmoralizados atingiu o catolicismo materialista e ateu. Na 
confusão do ataque e por motivo da banalidade das almas dos tribunos apóstolos, 
esqueceu-se o fundo eterno da vida moral, que é a heróica afirmativa das forças 
espirituais. Certas doutrinas modernas, superficiais e brilhantes, vieram servir esse 
espírito de combatividade. É assim que na propaganda dos comícios se falava de 
filosofia naturalista, de Justiça imanente, etc. (Coimbra 2004p: 413). 

Se compararmos Leonardo Coimbra com Teixeira de Pascoaes ou considerarmos 

outros autores da Renascença Portuguesa, concluiremos que, embora tivessem visões 

diferenciadas e plurais, todos perspetivam o combate ao atraso e à decadência social, 

política e económica, num espírito vivo educacional, visando a regeneração de Portugal, 

o que teve grandes reflexos na cultura portuguesa.

3.1 O Saudosismo e a Renascença Portuguesa  

Na opinião de João Gaspar Simões (1976), o Saudosismo traduz-se no 

renascimento nacionalista, que surge a par da dissolvência do simbolismo. Esta nova 

corrente literária, iminentemente poética, tem raízes em Junqueiro, António Nobre e no 

neogarrettismo. Portanto, emerge em pleno triunfo da República, retomando os valores 

e os princípios da geração de setenta, num período terminal do idealismo anticlerical e 

do positivismo filosófico. Apesar do interesse pelos pressupostos e doutrinas de cariz 

racionalista, provindos do exterior, acentua-se cada vez mais o culto pelo nacional, com 

pendor filosófico e espiritualista. Deste modo, no advento republicano, observamos um 

tributo da poesia à filosofia, que viria a ser consolidado no tempo.  

O Saudosismo, como já referimos, foi formalmente exposto, nas páginas de A 

Águia, órgão de expressão da Renascença Portuguesa. O patrono do Saudosismo é 

Teixeira de Pascoaes, na esteira de Camões, Garrett, Nobre e outros. Assistiremos depois 

à transição do saudosismo para o modernismo.  

Leonardo também marcou a sua posição em relação ao Saudosismo, como fica 

evidenciado nas seguintes palavras de Santos: “lembrámos o seu [de Leonardo Coimbra] 

papel na fundação da Renascença Portuguesa, a sua participação como filósofo perante 

o Saudosismo e a acção didáctica nas Universidades Populares” (Santos 1990: 176).

Todavia, a inferência do Saudosismo na revista A Águia é incontornável, apesar 

de esta não ser uma revista de cariz saudosista, mas uma projeção de um movimento, de 

um grupo de intelectuais, entre os quais destacamos Pascoaes e o próprio Leonardo, cuja 

vontade era mudar mentalidades e acima de tudo valorizar a cultura portuguesa, em 
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detrimento de outras influências estrangeiras. Contudo, nem por isso, o mistagogo da 

Saudade, Teixeira de Pascoaes, a deixou de espelhar nesta afamada revista cultural. Por 

isso, esta revista também contribuiu para a sua divulgação e para que se perpetuasse no 

tempo. Como afirma Gomes: 

sendo patente que, pelo menos dois orientes subsistiram para além do tempo 
geracional e historial do movimento, mais do que como formas pretéritas, como 
formas vivas de inteligência intemporal e espiritual: o Criacionismo e o Saudosismo, 
que, defluindo de Leonardo e de Pascoaes, são formas que valem por si mesmas, 
independentemente dos autores históricos que primeiro as formularam em teorese de 
sistema (Gomes 1985: 31). 

Leonardo e Pascoaes tinham uma ótica diferenciada de teorizar filosoficamente, 

todavia, o seu pensamento convergiu em determinados pontos. O Saudosismo, teorizado 

por Pascoaes em quase toda a sua escrita, colheu influências na filosofia portuguesa. Na 

opinião de Borges, “a obra de Pascoaes mergulha as suas raízes, como se torna claro a 

partir da sua ligação à revista A Águia, na chamada Filosofia Portuguesa” (Borges 2006: 

308) e, como tal, “há uma linha de continuidade que pode ser estabelecida entre alguns

pensadores portugueses e Pascoaes” (Borges 2006: 308). Com efeito, esta linha de

continuidade pode ser estabelecida entre Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, e

entre estes dois e Sampaio Bruno.

Se bem que os preceitos quer do Saudosismo, quer do Criacionismo sejam 

aparentemente opostos, esse motivo não obsta a considerarmos estes dois autores 

saudosistas, ainda que Pascoaes o seja irremissivelmente. Vejamos algumas opiniões, a 

este respeito, na citação seguinte: 

mas, embora para muitos, o pensamento leonardino fosse o Saudosismo filosófico, e, 
para o próprio Pascoaes, Leonardo Coimbra representasse o filósofo do Saudosismo, 
para outros estudiosos, como Sant`Anna Dionísio. Leonardo teria sido um 
participante ardente mas não evangelista do Saudosismo e o Criacionismo, pela sua 
formação livre, não representaria a ortodoxia saudosista (Santos 1990: 181). 

Com efeito, para Sant`Anna Dionísio, embora Leonardo Coimbra fosse um 

admirador do saudosismo, o seu pensamento criacionista não representava a ortodoxia 

saudosista. Já para Pascoaes, ele foi mesmo o filósofo do Saudosismo, e ainda para 

muitos outros o seu pensamento correspondia ao Saudosismo filosófico. No dizer de 

Luísa Soares, “em relação ao Saudosismo, tem em comum com o criacionismo uma linha 

idealista que, em ambos os autores, é mais uma tendência geral do espírito do que um 
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sistema de contornos definidos, tanto mais que Pascoaes resume tudo ao “espírito e à 

matéria”, componentes basilares do programa saudosista” (Soares 2007: 25). 

Saudosismo e Criacionismo não são antagónicos, pois comungam de um ideal 

criador. Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes, acima de tudo, foram dois homens 

repletos de esperança, só esta esperança intrínseca é que poderia transformar-se num em 

saudosismo e noutro em criacionismo. O saudosismo e o criacionismo foram amplamente 

disseminados na Renascença Portuguesa e têm subjacente a esperança de renovação, 

pelo que será apropriado afirmar, que “a Fénix renasce nas cinzas, o que avaliza a 

esperança de renovação de todas as coisas” (Gomes 1985: 15). Leonardo Coimbra e 

Teixeira de Pascoaes creem no renovamento humano, na sua regeneração através da 

sabedoria do Amor, do ideal de Liberdade e do poder da Verdade, numa ressurreição ou 

renascença asseverada por um Deus, que em Pascoaes é Saudade Revelada e em 

Leonardo é Criacionismo Saudosista. O pensamento de ambos é simultaneamente moral-

religioso-filosófico. Ambos ousaram doutrinar em favor de Portugal. 

Concluindo, “o sinal maior do movimento ficou-nos, porém, em um tesouro de 

moeda a cunhar” (Gomes 1985: 31): por um lado, “o Saudosismo como teoria do 

conhecimento do mesmo e do outro em situação, relação, visão unívoca” (Gomes 1985: 

31), por outro lado, “o Criacionismo como espelho do Espírito, capaz de erigir, sobre a 

anamnese do mundo velho, a eclipse do mundo novo, o mundo renascido, o homem 

ressurgido nos escombros do pecado, pelo qual nos vem a morte, mas em cujas trevas 

nos é dom a vidência da luz matutina” (Gomes 1985: 31). Portanto estes foram os 

símbolos de cujo espírito se revestiu a Renascença Portuguesa, proclamada vivamente 

por Teixeira de Pascoaes e por Leonardo Coimbra que, em nossa opinião, se abraçam em 

confluência na obra, na vida e no pensamento, sendo que “o abraço une, mas não extingue 

a diferença, nem minora a distinção” (Gomes 1985: 35). 
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CAPÍTULO III. Leonardo Coimbra, o criacionista 

O homem dá o que recebe, a sua humanidade. 

 (Gomes 1985: 13) 

1. O filósofo da Saudade

Ao considerar que Leonardo Coimbra é o filósofo da saudade, estamos a recorrer 

a um epíteto que mais se aplica a Teixeira de Pascoaes, o legitimado emissário da 

Saudade e que fez dela a sua filosofia. Ao explorar a Saudade nestes dois autores estamos, 

implicitamente, a aceitar a influência e a confluência na diferença entre ambos. De facto, 

a ideia de saudade encontra-se nos dois autores e, embora haja concorrências entre eles, 

existem também dissemelhanças a considerar. Como afirma Santos, “muitos são os 

testemunhos de uma relação bem estreita entre Leonardo Coimbra e o Saudosismo” 

(Santos 1990: 181). Os textos mais exemplares desta vertente da Saudade e do 

Saudosismo são: Regresso ao Paraíso, publicado no ano de 1922, O Mistério, editado 

em janeiro de 1923, e Sobre a Saudade, impresso em maio e junho deste mesmo ano. 

Como refere Santos, estas obras são “três magníficos ensaios à boa maneira leonardina 

de exaltação do Poeta, da Saudade e da sua revelação no Saudosismo” (Santos 1990: 

184).  

A inclinação de Leonardo Coimbra pelo movimento poético-filosófico saudosista 

levou-o a proferir, no prefácio para a segunda edição da obra de Teixeira de Pascoaes 

Regresso ao Paraíso, realizado a convite do próprio Poeta e do tradutor da edição 

espanhola como referencia Leonardo, o seguinte: “com efeito, quanto mais a ciência 

desumaniza o Universo mais humanismo fica em resíduo para a arte e filosofia 

receberem” (Coimbra 2009c: 125) e assim “a filosofia esperando humilde e vigilante as 

relações entre o ser da ciência e o da arte, para achar a síntese duma harmonia superior, 

ou lançar um melancólico olhar de incompreensão sobre a impossibilidade dessa 

harmonia sintética” (Coimbra 2009c: 125). No fundo, foi este o cerne filosófico de 

Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra, no seu poetar filosófico ou filosofar 

poético, isto é, a busca incessante e promissora da harmonia, mas de uma harmonia 

cósmica pela amplidão fraternal capaz de humanizar o próprio Universo, num encontro 

metafísico de toda a “criação humana ou divina” (Coimbra 2009c: 125). Desta forma, 

para Leonardo Coimbra “a razão e a espiritualidade, conceitos diferenciados, 
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complementam-se e articulam-se” (Soares 2012: 24), ou seja, “as dialéticas surgem como 

vivificadoras do espírito que deve prevalecer sobre a matéria” (Soares 2012: 24). Em 

suma, trata-se de fazer descer o Deus Amor, ao homem e a todas as coisas. Teixeira de 

Pascoaes fá-lo baixar pela Saudade panteísta, Leonardo Coimbra fá-lo pender sobre a 

metafísica criacionista. Assim, quer um, quer outro são porta-vozes do Amor, um Amor 

que é Deus, porque só desta forma há evolução espiritual que permita a fraternização 

universal.  

Esta profundeza insondável e por vezes mistérica da filosofia poética ou poética 

filosófica traz a lume uma constatação leonardina quando este lapidarmente pronuncia: 

“Vou falar do mistério e lembro-me da saudade” (Coimbra 2009f: 237). A saudade, a que 

se refere Leonardo Coimbra, aparece associada à Memória, porque, como diz, “a minha 

Memória é um eco de saudades” (Coimbra 2009f: 238) e ainda à transitividade da 

natureza. A este respeito afirma: “à transitividade da natureza só a Memória o homem 

pode opor e o problema reaparece pondo, pelo menos, a dualidade espírito-matéria, se 

não a pluralidade espíritos-consciências” (Coimbra 2009c: 115). Acontece que, “a este 

problema [da transitividade da natureza] a intuição do Poeta responde com a Memória, 

que a Saudade, sua Musa e Deusa autocriadora, lhe veio revelar” (Coimbra 2009c: 115). 

Então, “a alma do Poeta, pura Memória, entorna-se sobre o Universo que é ainda uma 

concreção de Memória, um sono da Saudade a despertar...” (Coimbra 2009c: 115) e, “o 

despertar é o Regresso ao Paraíso” (Coimbra 2009c: 115), ou seja, o Criacionismo. 

Realmente, o poder da Memória e do Mistério são assombrosos, na medida em que neles 

se inscreve a saudade reveladora e espiritual. À luz do pensamento de Leonardo Coimbra, 

o homem move-se entre a sua parte mortal e a outra parte ascética, ou seja, o homem

vivencia e coexiste, isto é, a alma humana participa da vida do universo, pela sua

consciência e recupera e preserva a existência e continuidade das coisas, pela sua

memória. Leonardo Coimbra afirma a este respeito: “em frente deste Universo mortal,

vivendo a morrer vertiginosamente, a nossa alma, comunicando dessa vida do Universo

pela duração da consciência e salvando-se da morte, que tudo invade, pela Memória que

conserva e resgata” (Coimbra 2009f: 244). Com efeito, Leonardo Coimbra também

postula que existem “duas linhas de evolução paralelas e opostas: o Universo físico para

a Morte, o Universo espiritual (a sua parte humana) para a consciência, para a vitória do

esquecimento e da separação, para a Memória e para o Amor” (Coimbra 2009f: 244). O

homem andará sempre nesta roda-viva, entre a Terra e o Céu, o que é o mesmo que

afirmar, entre a Memória e o Mistério, ou ainda entre o Amor e a Saudade, melhor



203 

dizendo no meio de uma saudade amorosa que conduz à Harmonia e Beleza cósmicas. 

Desta forma, a Harmonia e Beleza cósmicas criacionistas são tocadas pelo saudosismo. 

Em conformidade com o pensamento de Ângelo Alves, em Leonardo Coimbra, 

acabou por prevalecer, na sua vida intelectual e espiritual, a atitude de expectativa 
perante o Mistério Infinito, comum a todo o homem, e a adesão crítica ao facto da 
Sua revelação histórica e mística, levando-o à opção de Fé católica, em busca de uma 
plenitude pessoal, que só aí lhe apareceu garantida em promessa e esperança (Alves 
2007: 100). 

Propriamente sobre a saudade, Leonardo apresenta um conjunto imagético, em 

que é sublinhado o facto de esta ter o dom de acordar a alma portuguesa. Sobre a saudade 

refere: “um grande relâmpago brilha em sua Noite: há dias de Céu nas terras da Palestina 

e ao clarão aceso no Infinito responde o faiscar da Saudade em todas as almas a caminho 

do Regresso” (Coimbra 2009i: 342), por que a saudade é um eterno retorno, um eterno 

regresso ao âmago do Homem, onde ela efetivamente reside, sempre à espera de cumprir 

o seu ciclo. A “Vida é assim o próprio rasto da Saudade...” (Coimbra 2009i: 342), uma

permanente existência entre a queda e a ascensão que, apenas se desmoronará quando se

“suprimir o espírito ou o corpo eis, na aparência, os dois únicos processos de suprimir a

Saudade” (Coimbra 2009i: 332). Este é, de resto, um processo difícil de acontecer, pois

“ao homem é tão impossível libertar-se da Saudade como da própria sombra” (Coimbra

2009i: 332). Assim, se “a saudade é como a sombra do homem, sombra que não o deixa

jamais, porque o Sol que ela intercepta é o Espírito e não há horizonte que o oculte”

(Coimbra 2009i: 320), então “a Saudade será a companheira fiel do homem enquanto

neste se interpuser um esquecimento ou uma distância, isto é, enquanto existir a mínima

opacidade para a luz do Espírito” (Coimbra 2009i: 320).

Em suma, a saudade em Leonardo “é a lembrança da Pátria com o desejo de 

regresso”  (Coimbra 2009 i: 327), em Pascoaes, a saudade “é a lembrança de uma coisa 

com o desejo dela”, como tal, o homem será eternamente saudoso, porque sempre andará 

afastado de algo, “numa inquieta e ansiosa lembrança” (Coimbra 2009i: 328). O homem 

é assim um incurável saudoso e à luz dessa saudade o homem transcende-se e transmuta-

se. Na verdade, “Leonardo Coimbra não é o filósofo da saudade” (Spinelli 1981: 232), 

todavia ele não se dispensou a dedicar-se a esta problemática filosófica, sendo que no 

entendimento leonardino sobre a saudade, esta possui vida imanente e vida transcendente 

e, por este motivo o filósofo necessitou de “alargar e aprofundar esse problema no 

contexto geral de seu Criacionismo” (Spinelli 1981: 232).  
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2. O Idealismo leonardino

Pela sua maneira de ser, pela sua atitude, pela sua formação, Leonardo Coimbra 

só poderia ser um idealista. Foi idealista a nível do seu sistema filosófico e também no 

ideário do bem comum, fundamentado nos princípios de Liberdade, Justiça e Verdade. 

O seu pensamento não deixou de ser fecundo, pese embora a irreverência na forma como 

se manteve à frente e na luta pelos seus ideais. Leonardo Coimbra adotou posições 

crentes, convictas, proativas, influentes e apaixonadas, o que, em nossa opinião, foi 

devido, em parte, ao seu temperamento e à sua vocação para a pedagogia doutrinária.  

Grande ativista, porque preocupado com os outros, desde cedo, avança para o 

combate das ideias e para a ação política, usando do seu poder de orador e das suas 

demolidoras convicções. Tal torna-se evidente a partir dos textos que escreve 

inicialmente, ao ponto de se afirmar que, “nos três primeiros artigos está balizado o futuro 

desenvolvimento da sua atividade de escritor: literatura (predominantemente de ideias), 

filosofia (sistemática e em estilo poético), doutrinação político-social” (Alves 2007: 12). 

Por sua vez, na sua primeira ação política, através da qual se envolve no caso Ferrer10, 

posiciona-se, à partida, no campo ideológico libertário ou anarquista, assumindo-o pouco 

depois e que adotaria até ao ano de 1910, ano da implantação da República. Podemos 

aventar, relativamente a este seu inflamado posicionamento ideológico, que o mesmo se 

fica a dever ao entusiasmo e irreverência da idade e à sua permanente preocupação com 

os outros, nomeadamente no que diz respeito à justiça, uma vez que é “mais propriamente 

um idealismo libertário, fruto da inquietação da juventude, revestido por vezes da 

linguagem político-revolucionária e antiburguesa” (Alves 2007: 48). 

Como aventamos, este seu ideário, duraria até ao despoletar da ideologia 

republicana, e assim, “depois dum idealismo libertário, numa fase juvenil, Leonardo seria 

sempre republicano” (Santos 1990: 178). Contudo, no ano de 1914, o filósofo Leonardo 

Coimbra assina a sua filiação no Partido Democrático, após ter sido filiado no Partido 

Republicano Português. Muito embora tivesse uma predisposição natural para o combate 

10 Francisco Ferrer Guardia, pensador, jornalista e pedagogo, nasceu em Barcelona a 14 de janeiro de 1859 
e faleceu a 13 de outubro de 1909. Este livre pensador, foi acusado de participar naquela que ficou 
conhecida pela Semana Trágica da Catalunha em junho de 1909. A sua injusta condenação à morte e 
posterior execução gerou uma onda de protestos e de solidariedade em toda a Europa e em toda a América, 
à qual não ficaram indiferentes quer Leonardo Coimbra, quer Teixeira de Pascoaes, tendo ambos, editado 
textos sobre este assunto.   
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político, dadas as qualidades que revelava para o levar a cabo, “o filósofo, nunca foi uma 

personalidade com a paixão da política nem com a ambição do Poder” (Santos 1990: 

178). Também nunca foi preso a quaisquer processos de intenções e, sem rodeios ou 

derivas, sempre usou o seu pensamento livre para dar voz à sua própria voz. Leonardo 

Coimbra sempre seguiu o caminho, por si aberto, sendo significativo o idealismo que 

depositava nas causas que abraçava e pelas quais combatia incansavelmente. Foi um 

homem de causas, mas não de medos, advindo daí a sua isenção opinativa e a força do 

seu caráter. Como tal, “tomou posições claras em momentos oportunos da vida 

portuguesa, como na condenação da pena de morte, na defesa da causa dos Aliados e 

contra o sidonismo” (Santos 1990: 78). Portanto, “além do Ideal de Liberdade, tinha uma 

ânsia profunda de Justiça Social” (Santos 1990: 178), pelo que se compreendiam “as suas 

atitudes e a escolha do partido mais progressista” (Santos 1990: 178). Entre estes ideais, 

salientamos o que, talvez, fosse o seu maior ideal, a Educação, pois manteve uma 

preocupação constante sobre as questões desta área e a elas dedicou larga parte do seu 

tempo, como ator (pela sua ação), como orador (pelo que disse) e como autor (pelo que 

escreveu). Escreveu com coragem e ocasião e de um modo filosófico interventivo, dentro 

da “matriz portuguesa do seu espiritualismo idealista e libertário”11 (Alves 2007: 44). 

Pugnando acerrimamente pela democratização da cultura, isto é, da educação, e 

considerando os benefícios que esta intervenção tem para o povo, afirma Alfredo Ribeiro 

dos Santos que “a República só pode considerar realizado o seu ideal de perfeição 

humana, quando todos os cidadãos que a constituem, tenham um mínimo de 

conhecimentos que lhes dê a plena consciência do papel que desempenham e os meios 

de os desempenharem proficuamente” (Santos 1990: 178). 

Apologista de uma sociedade mais justa e fraterna, imprime ao seu modo de 

análise e de conceção intelectual uma manifesta preocupação social e igualitária, em 

termos de oportunidades equitativas, o que virá a intensificar-se e a manifestar-se pela 

ação, enquanto foi Ministro, pois, de acordo com Santos, 

patrocina um largo serviço social, instituindo bolsas, promovendo a criação de caixas 
e cantinas escolares; organizando colónias de férias. Propõe que o Estado adopte, 
como pupilos da Nação as crianças pobres que nas escolas de ensino primário geral 
se revelarem tão inteligentes que ofereçam probabilidades de virem a ser cidadãos 
prestantes ao País uma vez aproveitadas e desenvolvidas as faculdades excepcionais 
que possuam (Santos 1990: 179). 

11 Sublinhados do autor. 
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A sua tolerância tornou-se visível ao querer apostar na liberdade religiosa, por si 

considerada um princípio de evolução e de progresso, facto que o levou a afastar-se 

politicamente, demitindo-se do cargo de Ministro. Mais tarde, a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem veio dar-lhe razão e demonstrar-nos o quanto Leonardo Coimbra 

esteve à frente do seu tempo. O idealismo leonardino, em tese, posiciona-se entre o 

idealismo criacionista e o idealismo libertário. Leonardo Coimbra procurou que o seu 

pensamento filosófico estivesse acima de todos os preconceitos, quer científicos, quer 

metafísicos. Em suma, foi esta a sua grandeza, a de se sentir livre para criar. No entender 

de Ângelo Alves, o pensamento filosófico de Leonardo Coimbra enquadra-se no 

idealismo realista ou no ideo-realismo, que vai sendo mais visível à medida que se 

fortifica no filósofo a crença na fé católica. Encontramos, nesta fase uma espécie de 

evolução no pensamento leonardino, que acabaria por não ser suficientemente 

clarificada, porque o tempo que teve de vida não lhe permitiu.  

Na formação ou construção do seu pensamento, há a sublinhar o facto de que, 

a qualificação das várias fases indica uma continuidade e uma diferenciação; 
continuidade que não é redutível a meras disposições subjectivas, como a rebeldia 
inata, a paixão pela verdade, a intencionalidade política e social humanizante, mas se 
encontra expressa em doutrina na obra escrita de cada fase; diferenciação que implica 
mudança temática e estrutural, em virtude de adopção de princípios que trazem não 
apenas desenvolvimento, mas também rupturas sistemáticas (Alves 2007: 40). 

Na verdade, no desenvolvimento de Leonardo Coimbra é possível encontrar 

mudanças e roturas, pelo que é possível fasear o seu pensamento filosófico, o seu 

idealismo. Cativado, na juventude, pelo materialismo mecanicista e, implantada que era 

a República, ainda em plena convicção revolucionária, porém, já deslumbrado com 

Sampaio Bruno, assistimos a um Leonardo Coimbra a tomar partido da tendência do 

“transcendentalismo ou espiritualismo metafísico-religioso, claramente heterodoxo, de 

matriz e tradição gnóstica moderna” (Alves 2007: 40-41). Em detrimento do positivismo, 

Leonardo Coimbra, abre-se a esta tendência literária e doutrinal. 

Pouco depois, por influência de Boutroux, veio a romper com o materialismo, 

pois estava seduzido pelo espiritualismo e pela metafísica da liberdade que o viria a 

inspirar na conceção do seu sistema criacionista. A par de Boutroux, Leonardo Coimbra 

haveria de encontrar, como seus guias espirituais diletos, Antero de Quental, Guerra 

Junqueiro e Sampaio Bruno, personalidades tutelares da chamada Escola Portuense. Não 

se esqueça, a propósito, o seu contacto com a obra de Bergson. Leonardo Coimbra 
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haveria de admitir a dificuldade no combate ao materialismo naturalista vigente em prol 

do espiritualismo, mas nem por isso o deixou de fazer. 

Podemos asseverar que, desde a primeira fase do seu pensamento, Leonardo 

Coimbra foi aclarando a sua filosofia, e, quando surge a obra O Criacionismo – Esboço 

de um Sistema Filosófico, o seu pensamento filosófico estava perfeitamente 

amadurecido, correspondendo ao idealismo criacionista. No seu pensamento é dado 

grande relevo ao que designa de momento metafísico, que é capaz de responder às mais 

diversas questões de ordem antropológica. O idealismo criacionista de Leonardo 

Coimbra é, em síntese, um idealismo gnosiológico e moral, e também metafísico, pois 

chega a uma conceção da realidade, ou de Universo total, do qual fazem parte Deus e 

todos os seres. A respeito do idealismo criacionista de Leonardo Coimbra, Alves refere 

o seguinte:

o Criacionismo, ou Filosofia da Liberdade, ou Idealismo criacionista, é um neo-
idealismo sintético (como em Kant e Hamelin), dialético (como em Hegel e
Brunschvicg), que, pela intuição, pela contemplação estética e pela aspiração moral
e religiosa, chega a uma metafísica, em que Deus e os seres constituem o Universo,
a realidade total, una e plural, vista como um socialismo cósmico, uma monadologia
ontoteológica (Alves 2007: 75).

Na perspetiva idealista criacionista de Leonardo Coimbra, a inclusão da 

metafísica no pensamento filosófico é imprescindível, pois dela brota “essa fonte ideal 

de vida, por vezes encontrada por filósofos e artistas, subjacente às suas obras, dando-

lhe a fluidez da sua beleza e o laço interno de unidade e verdade” (Coimbra 2004n: 17). 

E, ainda nesta lógica, o filósofo afirma: “por isso o valor das artes, não só como fontes 

de virtude, ou capacidade de esforço pois nelas é presente o espírito dramático da vida, 

mas também o seu valor de realidade, como perenes fontes de intuição, não deixando 

adormecer o espírito em coordenações realizadas” (Coimbra 2004n: 19). Nesta 

continuidade, ainda acrescenta: “coordenar sensações é já estar acima do seu caótico 

fluxo, mas construir a consciência dessa superioridade para as subordinar a fins ideais é 

a verídica liberdade” (Coimbra 2004n: 19). Esta filosofia “é a própria vida do 

pensamento” (Coimbra 2004n: 19) e, como tal, “este método deve ser, só por si, um 

sistema filosófico” (Coimbra 2004n: 19). Na verdade, o Criacionismo é um sistema 

filosófico idealista, que pode ser considerado uma Filosofia da Liberdade. 

Atente-se, nas palavras de Alves sobre o idealismo realista ou ideo-realismo, da 

visão leonardina:  
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no ápice da sua compreensão filosófica do cristianismo, temos a pautar a antropologia 
ou o humanismo, em sequência histórica de perfectibilidade, o idealismo realista 
aristotélico, de derivação platónica, o ideo-realismo tomista e o realismo pleno 
cristão, que é filosófico-teológico, pois inclui a Caridade, dom gratuito, sobrenatural 
e histórico, como dimensão do homem real; integra a natureza e a Graça de Cristo, 
isto é, o homem é corpo, espírito e Caridade, o que representa a superação total do 
idealismo moderno, quer absoluto, quer relativo, como o seu criacionismo, ou seja, a 
superação da gnose moderna (Alves 2007: 78).  

Para chegar até aqui, Leonardo Coimbra foi construindo a sua própria autognose, 

tendo passado por diversas transmutações, identificadas por Ângelo Alves, como 

transmutação ideológica, transmutação filosófica e transmutação religiosa, afluindo 

num “aprofundamento do ideorealismo aristotélico-tomista e da ortodoxia católica” 

(Alves 2007: 90), na esteira do cristianismo. Leonardo Coimbra veio a admitir que o 

cristianismo era eterno e procurou-o na sua filosofia, encontrou-o e integrou-o, 

completando, assim, a componente metafísica da sua teoria. O seu ideorealismo é 

influenciado por Platão, Aristóteles, S. Tomás de Aquino e mesmo S. Francisco de Assis, 

no fundo, por aqueles que o ajudaram no seu embate com o cristianismo, pois com eles 

“chegou às portas da Revelação cristã” (Alves 2007: 96). Nesta fase de Leonardo 

Coimbra, segundo Ângelo Alves, 

este ideorealismo está presente e actuante na compreensão do mundo, da história e 
do homem, dos seus problemas éticos, políticos e pedagógicos, finalmente, do 
humanismo cristão, que aparece como verdadeira síntese ontognosiológica e 
antropológica, integrando o facto histórico-civilizacional do advento do Cristianismo 
e a razoabilidade da Fé cristã (Alves 2007: 96). 

Leonardo deparava-se assim com a descoberta da fé e nesta sua conversão 

preparava-se para uma redescoberta do seu criacionismo, filosofia onde, mesmo sem o 

saber, havia já integrado esta sua propensão filosófico-religiosa de teor cristão. A sua 

morte precoce, não lho permitiu. Todavia, legou-nos todo um método de pensamento 

que, em nossa opinião, não é estático, antes é evolutivo, por implicar a obra humana. 

Pensamos ainda que Leonardo Coimbra estabeleceu uma relação estreita entre a 

ciência e a metafísica, que, de acordo com a sua conceção, são mediadas pela arte. Como 

nenhum outro filósofo, teorizou esta relação, contrariando, deste modo, as formas puras 

de conhecimento, e abrindo as portas a infinitas possibilidades, no âmbito de uma 

filosofia de Liberdade obreira, ou mesmo de uma filosofia reflexiva. Por conseguinte, “o 

pensamento leonardino não fica preso a umas quantas categorias puras, transcendentais, 
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de tipo clássico, kantianas, mas antes se situa no dinamismo do pensamento” (Costa 

2012: 125). Neste processo criacionista, a ciência não é menosprezada, antes dá início ao 

processo e ao seu devido retorno, não é redutora, mas intermediária de uma cultura de 

pensamento aberto e complementar. Portanto, “a filosofia leonardina situa-se no plano 

gnoseológico-ontológico” (Costa 2012: 125), sendo que, “ao pensamento do tipo 

cousista, Leonardo aposta na categoria da relação, que lhe permitiu fugir tanto do 

formalismo, como do idealismo, aproximando-se da perspetiva de um ideorrealismo e de 

uma metafísica que se abre ao mundo, à totalidade, ao outro e a Deus” (Costa 2012: 125). 

Estas características da sua metafísica justificam a sua aproximação ao cristianismo, a 

sua conversão cristã.  

Kant é o doutrinário do idealismo transcendental, como ele o denomina, sendo 

que “esta formação do idealismo consiste na afirmação de que o espaço e o tempo e as 

categorias são condições de possibilidades da experiência dos fenómenos e não 

propriedades ou traços reais de todas as coisas em si mesmas” (Costa 2012: 123). Deste 

modo, a visão criacionista leonardina opõe-se ao idealismo transcendental de Kant, uma 

vez que “para Leonardo a natureza e a realidade não existem independentemente de nós 

as conhecermos, o que de facto mostra que o seu idealismo strictu sensu não existe” 

(Costa 2012: 123). Ou melhor, é o próprio Leonardo que o verbaliza: “depois de ter 

subido com o meu esforço a montanha do pensamento e da realidade, ajoelho e canto; 

depois de olhar a vida do vértice da Vida preparo audácia e humildade para o voo, que 

dando-me à Morte, me deite no misterioso mar da Maior Vida” (Coimbra 2009h: 297). 

Portanto, “para Leonardo, há uma vida maior que a do pensamento e que, por 

conseguinte, ele não é tudo” (Costa 2012: 123). Embora Leonardo Coimbra tenha 

construído o seu pensamento próprio, arquitetado a liberdade de pensamento e tivesse 

um modo de visionar o mundo, o seu idealismo não deixou de ser influenciado pelo 

pensamento filosófico que vigorava na altura e pelo pensamento de Aristóteles e Platão. 

Também reconhecemos que desconsiderou certos pressupostos gnosiológicos da 

filosofia moderna, por não caberem na sua conceção epistemológica. 

3. O Criacionismo

O filósofo Leonardo José Coimbra ao esquissar o criacionismo atinge o momento 

mais alto dentro do pensamento português, da filosofia nacional. Assim sendo, Leonardo 
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Coimbra “tem como marco inicial o sincero propósito de esboçar um sistema filosófico, 

que se apresenta como um programa de acção, no qual se verifica progressivamente o 

valor e a fecundidade do acordo do pensamento com o real” (Spinelli 1981: 115) e, neste 

entendimento, escreveu o seu primeiro livro O Criacionismo: Esboço de um sistema 

filosófico. Através desta obra “orientou o dinamismo da sua inteligência; elaborou o 

programa de acção, que empenhou a criatividade do seu espírito, e pensamento esboçado, 

por toda a sua vida” (Spinelli 1981: 116). 

O pensamento criacionista de Leonardo Coimbra, como está patente no seu livro 

O Criacionismo, postula que toda a realidade é pensamento e que do mais ínfimo ser ao 

homem tudo é pensamento e é nesta dialética entre realidade e pensamento humano que 

pode dar-se a harmonia. Neste desconstruir humano do pensamento realidade dá-se a 

criação, “porque pensar é criar e porque só é livre o homem criador, que se realiza no 

seu pensamento autónomo e na sua criatividade, a filosofia é para Leonardo Coimbra o 

órgão da liberdade” (Quadros 1992: 289). E, nesta projeção antropológica do homem, o 

filósofo pugna por um homem atuante, que opere de modo livre e em nome de ideais, por 

construtores de um mundo, que se deseja digno e moral. Assim, “para Leonardo Coimbra, 

o mundo está sempre por fazer, e o homem deve atuar nele como infatigável obreiro,

criando e construindo livremente, subordinando o pensamento, a palavra e a ação a fins

ideais que possam dignificar a vida” (Soares 2012: 25).

Num contexto de “quase ermo filosófico, o Criacionismo, escrito e publicado em 

1912, é como que um milagre, e, todavia, como que solitário, sem a companhia de autores 

portugueses aos quais pudesse recorrer para efeitos de aferição” (Gomes 2012: 15-16). 

Considerando que “todo o sistema filosófico é uma tentativa de sistematização” 

(Coimbra 2004o: 404), o Filósofo-Poeta congeminou e sistematizou a sua doutrina 

filosófica, afirmando a portugalidade do seu pensamento e não deixando de ter 

influências de vários pensadores 

Como anteriormente referimos, o positivismo balizou muitas das mentes 

pensantes, pelo que a sociedade portuguesa, em geral, e a educação, em particular, 

também se estabeleceram em volta dos princípios propagados por esta corrente, cujos 

rostos mais visíveis e incontornáveis continuam a ser o de Augusto Comte e o de Émile 

Littré. Nesta lógica,  

Leonardo Coimbra recorta a sociedade ideal republicana e portuguesa no âmbito do 
pensamento criacionista que, partindo do processo de elaboração das noções 



211 

científicas nelas se não detém, petrificado ou estagnado, procurando antes elevar-se 
à constituição da última realidade irredutível (Soares 2012: 25).   

Leonardo Coimbra não ignorou o positivismo reinante, trilhou o positivismo e 

veio a refutá-lo, na senda do criacionismo. Deste modo, foi na controvérsia com o 

positivismo que gizou a sua própria filosofia.  

Assistimos, portanto, ao nascimento da teoria criacionista de Leonardo Coimbra, 

que surge como contraponto da teoria filosófica positivista vigente. Na verdade, “o 

criacionismo é uma filosofia que germina e floresce num meio acrimonioso, sobretudo 

depois da reforma educativa de 1911, em que o ambiente mental português é 

excessivamente marcado pelo positivismo francês” (Soares 2012: 25). Pensava-se, então, 

pelo positivismo, ter encontrado, todas as soluções para os grandes quesitos da 

humanidade. Todavia, “uma tal mundividência, assente numa perspetiva simplificadora 

e reducionista, nem por isso abala o pensamento e o magistério de Leonardo Coimbra, 

sempre disposto a dar a voz pela sua verdade” (Soares 2012: 25). Com efeito, Leonardo 

Coimbra nada temia, quando se tratava de emitir o seu pensamento, aquilo em que 

acreditava, porém, sempre dentro da sua ética de conduta obediente a um código 

deontológico, do qual não abdicava.  

Arreigado a um princípio de filosofia da liberdade, Leonardo Coimbra defendeu 

que “a filosofia moderna será, pois, aquela que, admitindo a actividade criadora ou 

liberdade, se serve dos conceitos feitos para exaltar e erguer a vida a novas riquezas 

económicas, intelectuais e morais” (Coimbra 2004o: 405). Esta filosofia é o 

criacionismo, como ele próprio diz: “é o que chamo o criacionismo” (Coimbra 2004o: 

405). Por conseguinte, como Leonardo Coimbra refere, “é uma verdade científica e 

filosófica que o universo é uma sociedade e que enriquecer a vida é torná-la mais 

coerente, ampla e harmónica. O fim supremo do homem é, pois, sob todos os pontos de 

vista, moral” (Coimbra 2004o: 405) o que, de resto, é uma ideia avançada por Pascoaes. 

Logo, “conhecer é caminhar no sentido da unificação cósmica. O criacionismo é uma 

doutrina elevada e disciplinada. Como fim – a amplificação do amor, da justiça e da 

beleza. Como meios – os conceitos continuamente criados pelo espírito na sua actividade 

cognitiva” (Coimbra 2004o: 405). Ele, aliás, acrescenta: 

a cada momento pensar é construir, e o mínimo pensamento é original e profundo, é 
uma relação posta, que, portanto, sistematicamente envolve o Universo. Pensar é 
criar, o pensamento é uma atitude, é uma vida comovida e total. Este é o pensamento 
criacionista (Coimbra 2005c: 186). 
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Voltando um pouco atrás, ou seja, ao próprio conceito criacionismo, ao termo que 

titulou a filosofia de Leonardo Coimbra, usamos as suas palavras para o definir: “a 

palavra criacionismo tem sido empregada para discutir a origem dos mundos, opondo-se 

a evolucionismo” (Coimbra 2004m: 295). Mas, continua, objetando, “este uso é 

defeituoso, porque se refere a um problema que não existe. Todo o evolucionismo que 

não seja o esgotamento de possibilidades por sucessivos lanços (epicurismo), tem de 

admitir actividade criadora e cair num criacionismo” (Coimbra 2004m: 295-296). 

Concluindo, diz-nos, “emprego-a para significar que a filosofia da liberdade garante o 

valor criacionista da atividade cósmica e é, por virtude própria, progressiva e criadora” 

(Coimbra 2004m: 296). 

Assim sendo, “o Criacionismo é o sistema filosófico concebido por Leonardo 

Coimbra. Ele deu mesmo à palavra um novo significado, não representando a criação do 

mundo por Deus” (Santos 1990: 180), dogma para o qual propunha uma verdadeira 

reflexão filosófica.  

Para Leonardo Coimbra, o criacionismo opõe-se ao que ele denomina cousismo, 

vocábulo que surge no seu sistema filosófico para significar “como uma forma negativa 

e, por isso mesmo, redutora, de traduzir o miolo vital de uma atitude filosófica” (Santos 

1990: 181). Assim sendo e, neste entendimento, 

Leonardo criticou algumas correntes filosóficas. Contudo mais alienantes e 
infinitamente mais reducionistas do movimento mental são as alternativas modernas 
triunfantes, isto é, o positivismo, o ateísmo ou o materialismo, profundamente 
eivados do vício coisista. Sendo este uma tentação uma tendência humana e social, é 
a negação da própria filosofia (Santos 1990: 180).   

Segundo Leonardo Coimbra, todas as filosofias sofrem deste vício cousista, como 

muito bem o explica no seu sistema filosófico, tendo, por isso, depurado a sua conceção 

filosófica desta imperfeição. Considera, porém, que entre elas, as menos pecantes, na sua 

ótica são as teorias filosóficas de Fichte e de Hegel. No entanto, para Ângelo Alves, 

a dialéctica criacionista não é a dialéctica negativa, ou da contradição, figurada pelo 
círculo dos círculos, como em Hegel; não é a dialéctica da contrariedade, ou da 
complementaridade, em tríades sucessivas, descendo do abstracto ao concreto, como 
em Hamelin; não é uma progressão em linha recta, quer no plano horizontal, como 
em Aristóteles e na mecânica de Galileu, quer no plano ascensional, como em 
Bergson e Theilhard de Chardin; não é um círculo fechado, o eterno retorno do 
mesmo, como em Platão e Nietzsche; não é uma espiral concêntrica, em círculos 
sobrepostos, subindo por saltos graduais, como no materialismo dialéctico de Marx 
e Engels; mas é uma espiral, subindo em círculos indefinidamente alargados, em 
alongação assimptótica, a diluir-se sobre si mesma, tornando-se esfera e centro, como 
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em Parménides; isto é, uma dialéctica ascensional, espiralada, plenificante, 
assimptoticamente (Alves 2007: 75). 

Conforme o explicita Ângelo Alves, “aqui está a originalidade do sistema e do 

método criacionista e também a sua actualidade” (Alves 2007: 75), tornando-se 

imperioso refletir sobre o mesmo de forma aberta e sem preconceitos. Realmente, “se 

ninguém contesta a tendência evolucionista e interpretacionista da epistemologia 

contemporânea, nem a tendência metafísica irracionalista destes dias chamados pós-

modernos, pode dizer-se que Leonardo Coimbra as antecipou” (Alves 2007: 75-76). Com 

efeito, mais uma vez, constatamos que o filósofo esteve à frente do seu tempo, pois de 

acordo com Alves, 

superou o cientismo da época, ao nível das ciências naturais e humanas, abrindo-se à 
metafísica, pelo viés do sentimento artístico, da vontade moral e do sentimento 
religioso. E racionalista em ciência e intuicionista em metafísica, introduzindo a 
descontinuidade na Razão. Mas tem o mérito de integrar na sua dialéctica ascensional 
toda a experiência humana – científica, artística, moral e religiosa, confluindo na 
Metafísica, em expectativa confiante perante o Mistério (Alves 2007: 76). 

Pensamos, tal e qual Alves, que “o Criacionismo insere-se na corrente filosófica 

do espiritualismo, da metafísica da Liberdade e do neo-idealismo franceses” (Alves 

2007: 100), sendo que “apenas transitou para uma tradição filosófica mais perene, mesmo 

milenar, uma das grandes tendências do pensamento humano, com capacidade provada 

para assimilar toda a nova problemática, vinda da ciência, da cultura ou da história 

humana” (Alves 2007: 100). Este sistema filosófico revelou-se avançado no tempo e foi-

se ajustando à sua transmutação religiosa. Fundamentalmente “acabou por prevalecer, na 

sua vida intelectual e espiritual, a atitude de expectativa perante o Mistério Infinito, 

comum a todo o homem, e a adesão crítica ao facto da Sua revelação histórica e mística, 

levando-o à opção de Fé católica, em busca de uma plenitude pessoal, que só aí lhe 

apareceu garantida, em promessa e esperança” (Alves 2007: 100). Nas palavras de 

Leonardo Coimbra, “ouvida a voz da consciência moral, o homem livre será a unidade 

bela da sociedade livre” (Coimbra 2004b: 91). Neste texto, escrito em 1909, já 

despontava o que viria a ser a filosofia leonardina, já que, resume aquela que foi, durante 

a sua vida, a sua maior causa e que consiste em, à luz de uma Filosofia da Liberdade, 

moldar a sociedade, de forma que ocorra “a solidariedade do homem com a Natureza” 

(Coimbra 2004b: 90). Só, nesta solidariedade cósmica se atingirá o caminho conducente 

à mais perfeita harmonia universal. 
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Obviamente que “a obra filosófica de Leonardo Coimbra, de essência 

espiritualista, sentido religioso e tendência cristã, provocou uma apaixonada oposição 

das correntes racionalistas e materialistas” (Santos 1990:182), como não poderia deixar 

de ser. A filosofia leonardina teve origem portuguesa e foi influenciada pela sua terra 

natal como assumiu o próprio Leonardo Coimbra, ao proferir: “eis a filosofia que um 

pensador português pensou na sua terra natal, diante da evocação de todos os homens e 

seres, na mais pura sinceridade e na mais verídica, fremente e directa curiosidade” 

(Coimbra 2004n: 378). Todavia, como sabemos, foi menosprezada logo que a apresentou 

publicamente, mas o filósofo continuou seguindo a sua linha de pensamento, 

clarificando-o cada vez mais. Pascoaes, tal e qual Leonardo, inspirou-se na mesma 

montanha, projetou, através da mesma, toda a sua vasta obra, nomeadamente a sua 

filosofia de cariz saudoso. Pascoaes também não deixou de destacar o criacionismo, no 

sentido de o considerar a filosofia portuguesa. Assim, embora afirme que “o português 

não é nada filósofo” (Pascoaes 1998: 77, ASP), acrescenta, porém, que, “já nitidamente 

se vê a aurora de um pensamento português, o qual representa a cristalização luminosa 

da penumbra sentimental e originária do ingénito lirismo religioso e saudoso dos 

lusíadas” (Pascoaes 1998: 78, ASP). Esta sua afirmação é inspirada na nova plêiade de 

filósofos, como Antero de Quental, Sampaio Bruno e Leonardo Coimbra. 

3.1. O criacionismo como filosofia de liberdade 

 O ensaísta e filósofo Leonardo Coimbra, quando apresentou a sua Filosofia da 

Liberdade, numa das célebres conferências realizadas pelo Comité Portuense da 

Renascença Portuguesa, muito simplesmente começa por declarar que traz o “Evangelho 

da Liberdade”, o que lhe permite falar com humildade e com sinceridade em abono da 

liberdade, da liberdade criadora que também é amorosa. O mesmo Leonardo continua a 

dissertar que esta liberdade se acha em cada um de nós. Como tal, esta liberdade criadora 

e amorosa poderá procurar-se dentro e fora de si, numa bondade tal, capaz de pacificar e 

glorificar não só o indivíduo, mas todos os homens sem exceção, por ser também uma 

liberdade aglutinadora, redentora e vivificadora. Nada mais elucidativo e de fácil 

entendimento do que este mote, pois foi usado para aplicar a uma filosofia cuja matriz 

“vem desde os primeiros escritos do filósofo e acompanha a génese da ideia de liberdade” 

(Costa 2012: 31).   
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O verdadeiro Evangelho, que Leonardo propõe, reside em cada um de nós e a 

cada um de nós compete folheá-lo. Com efeito, a força criadora, que é comum a todos os 

indivíduos, permitirá atingir a liberdade que é também “alegria moral” (Coimbra 2004m: 

292). Porém, conseguir essa alegria moral não será tarefa fácil, tendo encargos e exigindo 

trabalho e esforço. Como afirma Leonardo Coimbra: 

essa filosofia terá, no entanto, os encargos terríveis de só aceitar a verdade, de ser, 
não a oferta sedutora de uma fácil felicidade, ao alcance do primeiro esforço, mas um 
grito de coragem à humanidade desfalecida, uma vibrante alvorada heroica, onde a 
embriaguez do combate sobreleve a alegria da vitória. Essa filosofia não irá 
fundamentar-se em cómodos pactos com potências superiores ao homem, mas será 
no coração da natureza (que é o coração humano) que irá encontrar, em trabalho e 
esforço, esse princípio espiritual da Beleza, da Justiça e do Amor, que é o princípio 
da Criação (Coimbra 2004m: 292-293).  

O Evangelho do amor e da liberdade tem um teor profundamente criacionista. 

Leonardo Coimbra é “o filósofo do Criacionismo, nome que deu ao “esboço dum sistema 

filosófico” no seu primeiro livro, em 1912” (Alves 2007: 33), mas “a elaboração do 

sistema criacionista tem início em 1909 (presumivelmente, em 1908), como consta dos 

seus escritos dispersos. O filósofo vem a desenvolver a sua filosofia criacionista como 

uma filosofia da liberdade. Deste modo, recebe também desde 1912, o nome de Filósofo 

da Liberdade” (Alves 2007: 33), a fazer jus à sua doutrina, a filosofia da liberdade. A 

ciência permitiria a libertação do autoritarismo e dos dogmas impostos, dotando de 

independência a razão, não tem a ver com o positivismo, mas unicamente com todo o 

processo dialético necessário à construção da liberdade humana, sempre ascensional e 

dinâmica.  

A filosofia da liberdade, segundo Leonardo Coimbra, 

conhece e reconhece a existência de actividades que se socializam com a actividade 
subjectiva. Nisso difere do hegelianismo. Mas reconhece com este que todo o 
conhecimento é espiritual. É, pois, um racionalismo aberto, generoso e humilde. Não 
traz o Universo nos seus manuais. Interroga continuamente o Mundo, quer as suas 
teorias acompanhem o dinamismo dos fenómenos, como que escutando sempre o 
longínquo palpitar do coração do Ser. Não é empirismo, porque sabe muito bem o 
valor do Espírito (Coimbra 2004m: 296). 

Todavia, também “não é racionalismo, porque não tem a pretensão que o Universo caiba 

no cérebro humano” (Coimbra 2004m: 296). 

Assim sendo, Leonardo Coimbra alerta para o facto de que a sua proposta de 

filosofia “será uma filosofia realista, mas depois de explicar o que seja a realidade” 
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(Coimbra 2004m: 293). A realidade, pouco acessível e à qual deve ser prestada atenção 

para que seja encontrada, deve ser objeto de procura filosófica. A procura filosófica é a 

única que possibilita o encontro com a descoberta, vencer os obstáculos. Pela procura 

filosófica, “o filósofo mergulha até ao coração em plena Natureza e nela vai encontrar 

os irredutíveis subjectivos da sua vida interior e os irredutíveis objectivos de actividades 

cósmicas que o contrariam e dividem” (Coimbra 2004m: 293-294). Portanto, o homem 

simples só atinge o objectivo e sofre realidades; o filósofo vai mais longe e teoriza essas 

realidades, já no alcance subjetivo, domínio que lhe permite explicações e o contorno do 

doloroso objetivo ou primeiro real, menos circunspecto.  

Sublinhamos por palavras de Luísa Soares este pendor dinâmico e, se quisermos, 

reconstrutivo que se verifica no sistema filosófico leonardino, visto que “na sua doutrina 

filosófica, Leonardo Coimbra procede ao enlace entre o natural e o sobrenatural, em 

permanente recusa daquilo que mumifica o ser humano, daquilo que possa apresentar-se 

como estático ou em permanente imobilismo” (Soares 2012: 24). Por isso mesmo, 

defende que o homem deverá afluir para um “não fim abstracto, dispensando as obras, 

mas fim, estrela de sedução, removendo as almas através das obras numa permanente 

superação destas, que é a própria face da Liberdade” (Coimbra 2009h: 28). Porquanto, 

“este Fim último da filosofia, esta última expressão da liberdade, é o ideal de atracção, 

que, de longe, seduz; como é a própria realidade essencial, que é o lugar metafísico de 

actividade e vida em que os episódios do tempo se colocam, tomando a colocação da 

vida que os tinge” (Coimbra 2009h: 28). A finalidade da sua proposta filosófica reside 

nesta dialética, que viabilizará ao homem edificar e edificar-se, ser o tal obreiro de um 

mundo contínua e ciclicamente por fazer, isto porque, “a nossa filosofia é uma filosofia 

da liberdade, porque o seu Universo é uma sociedade de consciências e a consciência 

feita pessoa é a actividade livre e criadora” (Coimbra 2004n: 317), pois, “é uma filosofia 

da Liberdade e, por isso mesmo, merece o nome de criacionismo” (Coimbra 2004n: 317). 

Na sequência da dialética entre pensamento e realidade, Leonardo Coimbra propõe que 

esta seja construtiva, sujeita a uma transformação evolutiva, criadora de liberdade, para 

cada um se superar progressivamente pela ação, numa base dinâmica e sistémica, logo 

criacionista. Através do discurso de Manuel Cândido Pimentel, ainda 

diremos, neste particular, que o criacionismo, decifrando o pensamento como acção 
construtora ou criadora do real que interpreta, que conhece e com que convive, 
caracteriza o seu agir nos termos de um movimento que não parte de significações 
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impostas, anteriores à sua actividade, mas frutos desta, significações experimentadas 
pelo seu trabalho construtivo (Pimentel 2003: 39). 

Por esta razão, Leonardo Coimbra afirma o valor da moral e da estética, ambas 

dando corpo e forma à sua filosofia da liberdade, sendo que, “ao necessitarismo da 

matéria é substituído o determinismo moral; e é, a beleza e amor, a atmosfera cósmica. 

Assim a nossa filosofia será a estética da liberdade e a moral da beleza, isto é, 

entendimento, transparência, comunhão, fraternidade” (Coimbra 2004l: 281). Deste 

modo, “dominando a matéria, o inerte ou o necessário, pode o espírito afirmar-se com 

eficácia e valor concreto. A beleza é a graça da transparência, do entendimento entre os 

seres, o acréscimo contínuo dum novo sol cósmico, que, em luz de amor e recíproca 

penetração, vai consumindo a matéria” (Coimbra 2004l: 281). Nesta lógica, “convém a 

esta filosofia o nome de criacionismo. Criação de beleza e amor” (Coimbra 2004l: 281). 

No pensamento filosófico criacionista de Leonardo Coimbra, para que tudo isto 

se consubstancie, assistimos à atribuição de importância a Deus, ou seja, Deus é a 

primazia, é a entidade que o homem busca incessantemente, através do seu progresso 

moral. Deus é, simultaneamente, o alicerce da ética e da religiosidade, inerentes ao ser 

humano e à sua consciência moral, essa realidade obscura traduzida em amor. Desta 

forma, o sentimento amor, associado à liberdade, traduzem a essência do pensamento 

criacionista de Leonardo Coimbra. Em nossa opinião, a ideologia criacionista expande-

se a partir destes dois conceitos, síntese duma dialética moral amorosa e do 

conhecimento, que a liberdade criadora permite, até ao ponto de nesta conjugação se 

apreender Deus, isto é, o Infinito. É, no fundo, o conhecimento, o amor, a liberdade que 

sem quaisquer imposições nos fazem atingir Deus. Para tal, Leonardo Coimbra entende 

que a filosofia poderá ser construtiva e pedagógica, logo, cultural e civilizacional, porém, 

“a filosofia criacionista tem de comungar com a virtude, com o bem, com a santidade, 

com o amor e com a graça. Lembremos neste ponto Sampaio Bruno” (Quadros 1992: 

290-291).

Resumindo, o criacionismo pode ser concebido “como filosofia de libertação de 

pensamento, sendo que a crítica, que tem por fim a emancipação intelectual do homem, 

realça, em absoluto, o criacionismo como humanismo filosófico e ontológico” (Costa 

2012: 295). Assim sendo, “o seu anticousismo está presente na sua antropologia, e na sua 

teoria do ser humano como ser que existe livre e para a liberdade” (Costa 2012: 295). 

Tendo em conta Pimentel, o criacionismo leonardino é sustentado pelos “princípios 
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espiritualistas que defende, [levantando] mais alto a voz contra todas as formas do 

materialismo redutor que ameaçam a existência, a sociedade, a cultura e a civilização” 

(Pimentel 2003: 197). Leonardo apela, assim, para a importância de voltar o pensamento 

para o espírito e não tanto para as cousas. Um e outro coexistem, mas as coisas só valem 

pelo espírito que as habita, sendo de capital urgência retornar ao espírito; daí o seu 

anticousismo12. Logo, “a sua ontologia, porque pensada em razão do maior valor que é 

o Espírito, incompatibiliza-se com a Cousa, não sendo esta, afinal, mais do que a máscara

que inconscientemente o pensamento veste para mergulhar na deslembrança do ser, seja

a vida, o espírito ou Deus” (Pimentel 2003: 197). Desta forma,

se algo deu o criacionismo ao futuro, naquele sentido do oferecimento que se aceita 
ou se recusa, foi a chamada de atenção para o regresso do pensamento não às cousas 
mas ao Espírito, por cujo dinamismo as cousas se tornam símbolos do ser, faces suas, 
desocultadas, que falam da presença que as transcende e as trespassa de luz (Pimentel 
2003: 197). 

Ele, o filósofo construtor de uma filosofia da liberdade, garante-nos que esta nos 

dá “a suprema alegria de podermos dizer que essa palavra [liberdade] é mais alguma 

coisa que o palavrão oco dos tribunos sem miolo” (Coimbra 2004l: 281). Uma “Filosofia 

de alegria, coragem e conforto, é bem-vinda numa época de desânimo, desconfiança e 

actualização” (Coimbra 2004n: 376). 

3.2 A transcendência criacionista 

Do seu encontro com os filósofos Platão e Aristóteles, Leonardo Coimbra recolhe 

uma herança filosófica, que foi essencial para a sua relação com o cristianismo. A 

influência destes clássicos da filosofia foi tal, que o conduziu à afirmação de que,  

com eles compreendemos a nossa insaciável nostalgia, a pressão do Infinito, que 
sempre nos esmaga e sustenta, esta indefinida indigência do ser, que é a nossa alma, 
vazio de todo o Universo, e que, uma vez preenchido desse Universo pelo 
conhecimento que dele nos dá a posse, ainda sentirá o mesmíssimo vazio, porque a 
fonte do Ser é transcendente e só um inconcebível, um apavorante acto de Amor, no-
lo pode revelar! (Alves 2007: 96).  

12 “O anticousismo representa, em ontologia, a face expressiva de um apelo: o grito do regresso às fontes, 
as mais puras do pensamento, onde o ser se manifesta em graça e se colhe por dádiva, e por onde o ser 
humano se reencontra consigo e com os outros. A mensagem de liberdade criadora é intemporal, e salutar 
seria que tocasse o coração de todos os homens e todo o pensamento. Se da geografia estreita do país onde 
nasceu não se libertou o criacionismo influenciando outros pensadores europeus, no destino pátrio que lhe 
coube abriu, porém fronteiras, estando na raiz de pensadores como José Marinho, Álvaro Ribeiro, António 
Quadros ou Afonso Botelho, por certo com filosofias diferentes da do Mestre, mas onde o leitor reflexivo 
descobre inclinações comuns e partilhados valores da liberdade” (Pimentel 2003: 197-198).   
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Em suma, foi um ato de amor que conduziu Leonardo Coimbra até à revelação 

cristã e, se neste seu processo de transmutação perdeu originalidade, como alguns 

afirmam, ganhou, acima de tudo, em Verdade, como nos diz Alves, a Verdade, por ele 

tão proclamada, porque indispensável ao pensamento filosófico e à Vida. 

Para Leonardo, como afirma no seu texto Mistério, apenas existe um único 

mundo, sem qualquer divisão entre o inerte e o moral. Por isso, “a moral leonardina surge 

como um facto que se excede, que se afirma, quebrando limites e fórmulas e cuja única 

razão tem de procurar-se em Deus como finalidade moral do universo” (Costa 2012: 

215), visto que, “só o infinito amor divino poderá ser intrínseca razão de ascensão moral” 

(Costa 2012: 215). Assim sendo, “só uma moral teísta transcendente será a mais 

adequada para consolidar um momento de perfeito acordo, para guardar a proporção do 

ser e a harmonia do universo e para garantir a integral correção e ordem do todo” (Costa 

2012: 216). 

Assim, a reflexão moral sempre perseguiu Leonardo Coimbra, “tendo mesmo um 

lugar de destaque no seu pensamento, embora nem sempre o tivesse feito de forma 

profundamente sistemática, fazendo-o muitas vezes de forma dispersa, perpassando, 

contudo, tanto a sua gnoseologia e epistemologia como a arte e a religião” (Costa 2012: 

201-202). Apesar desta abordagem não sistemática, a moral não foi só uma pedra angular

do seu pensamento, como, ainda, uma conduta de vida. Como tal, “no fundamento da

moral criacionista está o reconhecimento da realidade social, a excelência da pessoa, a

liberdade moral, o sentimento religioso do convívio cósmico e fraterno dos seres” (Costa

2012: 202).

Como sabemos, enquanto filósofo, Leonardo Coimbra emancipou-se do 

positivismo, tendo a filosofia criacionista sido criticada e considerada anticientista, pelos 

defensores daquela corrente filosófica. Estas críticas podem justificar-se pelo facto do 

positivismo desvalorizar a questão metafísica, o que se opõe ao pensamento filosófico de 

Leonardo Coimbra. Como afirma Dimas: 

devemos reafirmar que este problema do conhecimento da relação entre as dimensões 
transcendente e imanente do Ser, ou se quisermos, o conhecimento da relação entre 
o Ser e os seres, acaba por ser a questão central da sua obra e, nesse sentido, a teoria
da experiência desenvolvida procura convocar-nos para uma compreensão da
realidade que concilie o carácter pessoal e transcendente da sua Origem e a Vontade
essencial criadora com o carácter imanente e evolucionista da sua plural manifestação
fenoménica do Espaço e do Tempo existenciais (Dimas 2013: 305).
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Para Leonardo Coimbra, segundo Dimas, “a realidade última do Universo é 

social, garantindo que a pluralidade individual dos mundos não seja uma pura ilusão ou 

mera aparência” (Dimas 2013: 305), o que logo nos remete para uma rejeição do 

imanentismo naturalista, que concebe o fim e a morte dos seres num regresso ao Nada. 

Por sua vez, o transcendentalismo criacionista “concebe o mundo com uma finalidade ou 

direcção (criação) que lhe dará uma garantia de para sempre existir na sua realidade social 

diferenciada, dando um novo sentido ao paradoxal movimento entrópico da vida” (Dimas 

2013: 305). Deste modo, “passa a significar a possibilidade de ascensão ao além-mundo 

e a “uma outra coexistência comunicando em novas formas do Espaço e do Tempo” 

(Dimas 2013: 305), porquanto “a ética leonardina criacionista reveste-se da natureza 

transcendente e apresenta-se, assim, com um fundamento metafísico e teodiceico; ela é 

uma obra e um momento do pensamento que, na pessoa e para a pessoa, a cria e não uma 

revelação divina ou humana” (Costa 2012: 216). A centralidade da sua teoria criacionista 

reside no coração do próprio homem, que será tanto melhor quanto a sua capacidade de 

liberdade, na gestão da sua vida. É assim desejável que a vida seja norteada pelo Bem, 

pela Verdade, pela Justiça e acima de tudo pelo Amor. Assim, temos que Deus é parte 

importante, mesmo essencial, porque, 

em Deus, plenitude de ser, uno de todo o múltiplo, absoluta fonte da cósmica 
harmonia, singularidade de todo o singular, visa Leonardo conciliar o mais alto 
sentido de transcendência com a mais profunda imanência, na certeza de que a 
efectividade do que realmente somos excede ou transcende o poder do pensamento 
dos homens. Desta forma, Deus, a plena Unidade, que é consciência cósmica, é 
acessível e demonstrável, mas não a partir de nenhuma lei particular da razão lógica, 
porque as antecede e legítima como postulado implícito, numa presença de excesso 
que só a razão mistérica pode enunciar (Dimas 2013: 303). 

Portanto, Deus é o próprio pensamento e o homem encontra Deus quando este 

busca o seu destino na totalidade, sendo que o Mistério, de que nos fala Leonardo 

Coimbra, é a Realidade, “enquanto Razão cósmica infinita e activa, é um Irracional que 

não pode ser quantificável nem qualificável, apresentando-se como um permanente 

excesso sobre todos os seres e fenómenos” (Dimas 2013: 304).  

3.3 A originalidade (da cultura) portuguesa 

Portugal, desde os seus primórdios, ou seja desde a fundação da nacionalidade, 

teve as suas fronteiras quase logo definidas, o que lhe valeu ter vivido mais ou menos em 
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paz. Em paz, no sentido de não ter que guerrear pelo território, o que foi determinado no 

tempo de D. Afonso III, com a conquista do Algarve. Todavia, por vezes, a paz esvaía-

se, por crises dinásticas e pela desgovernação económica, social e cultural. Assim, 

Portugal tem passado por tempos aflitivos como o Ultimatum, a decadência e os resgates 

de dívida, um dos quais é ainda bem recente. Como tal, os portugueses sempre tiveram 

de se fazer à vida e ao mar, sem medos, mas com espírito de aventura e sempre com 

muita fé à mistura, como povo espiritual que foi e continua sendo. Talvez a sua 

originalidade decorra do seu espírito aventureiro e, por isso, construímos um vasto 

império no tempo das Descobertas. Tivemos ainda a pretensão de assumir a nossa 

portugalidade e colocar Portugal no mundo, sob o ponto de vista cultural, nomeadamente 

a nível literário e filosófico, destacando-se, a este nível, Teixeira de Pascoaes e Leonardo 

Coimbra, dois espíritos fora do tempo. A originalidade destes dois autores e o seu 

contributo para a língua e a cultura portuguesas são ímpares e valiosas, sendo que foram 

ambos incansáveis no labor em prol de Portugal, fazendo do imperativo pedagógico a 

alavanca fundamental do ressurgimento pátrio, o que ocorreu no seio de uma grande crise 

de identidade nacional, em que houve uma elevada importação estrangeira, com 

desprimor de tudo o que fosse português. 

A poesia portuguesa é uma representação inesgotável da criatividade e da 

originalidade da cultura lusa. A poesia constitui o cerne da literatura nacional, como ficou 

demostrado pela obra de Leonardo Coimbra e de Teixeira de Pascoaes, bem como pela 

de tantos outros poetas, razão para afirmar que “a personalidade cultural portuguesa é 

uma personalidade poética, e que, a poesia portuguesa, dentro da sua personalidade 

cultural, se tem apresentado como um eficiente elemento inovador” (Spinelli 1981: 221). 

Este elemento inovador é-lhe conferido pelo seu cariz de índole telúrico, religioso e 

metafísico, e pelo facto de, nesta vernácula raiz, surgir “o amor do povo português pelas 

suas tradições, pela sua pátria e pela sua terra” (Spinelli 1981: 221). Daí, o mérito de 

muitos autores nacionais, que nunca se desligaram do ser português e da autenticidade 

cultural, fazendo dela um baluarte, na perspetiva de assim conquistar a independência 

cultural. Esta foi sobretudo a posição defendida pelo movimento da Renascença 

Portuguesa, “uma corrente que propunha o respeito e a evolução coerente com a tradição 

e o génio lusíada” (Spinelli 1981: 221). Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra 

surgem-nos com este espírito de ressurgimento nacional, dando o primeiro destes dois 

autores a primazia à poesia, embora sob ela se encontre filosofia e o segundo deu a 

primazia à filosofia e nela encontrou a poesia. Deste modo, “Teixeira de Pascoaes, pela 
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poesia, quis personificar o “génio da raça”; e prestou o mais atento ouvido ao Mistério. 

Já Leonardo Coimbra, colocando-se contra os “intelectualistas sem espírito”, quis fazer 

do seu Criacionismo uma mistura entre poesia e filosofia, a fim de que ele fosse “o poema 

de uma alma” (Spinelli 1981: 221-222).   

Envolvidos pela atmosfera espiritual da cultura portuguesa da sua época, o Poeta-

Pensador, Teixeira de Pascoaes, e o Pensador-Poeta, Leonardo Coimbra, procuraram 

corresponder aos desafios. Numa profunda, permanente e quase imanente inquietação 

metafísica e religiosa, patentearam através da sua obra, vida e pensamento o seu projeto 

para Portugal, que também ficou evidenciado através do movimento da Renascença 

Portuguesa e da revista A Águia. A sua proposta foi movida pelo princípio da educação, 

ou melhor, da cultura, da cultura nacional. A sua originalidade passa pelo saudosismo e 

pelo criacionismo, duas perspetivas mais próximas e confluentes do que à partida parece. 

Perante o desafio que é educar o povo, porque culto e educado este será mais 

capaz de exercer a sua cidadania, salientemos que o filósofo português nos diz que, 

“dentro desta filosofia e como seu corolário está a minha teoria da cultura” (Coimbra 

2004o: 405). Portanto, Leonardo Coimbra valorizou o papel primordial da cultura e 

considerou essencial a existência de uma teoria da cultura que a fundamente. O que 

acabamos de afirmar também é evidente nas seguintes palavras: “uma teoria da cultura é 

um problema primacial no momento em que se pretende a dignificação de um povo pela 

instrução, mediante a conceção de uma verdadeira teoria da cultura, porque “só esta 

pode determinar a constituição do ensino, pertencendo à pedagogia a sua seriação” 

(Coimbra 2004o: 405). Só assim se efetivará a grandeza educacional. Desta forma, para 

além da sua filosofia da liberdade criadora, Leonardo Coimbra propõe a universidade 

popular. Por outro lado, o poeta amarantino, Teixeira de Pascoaes, propõe o ser 

português, porque na sua perspetiva sê-lo “é também uma arte, e uma arte de grande 

alcance nacional, e, por isso, bem digna de cultura” (Pascoaes, 1998: 9, ASP) e clarifica, 

neste seu manual pedagógico que, “o fim desta Arte é a renascença de Portugal, tentada 

pela reintegração dos portugueses no carácter que por tradição e herança lhes pertence, 

para que eles ganhem uma nova actividade moral e social, subordinada a um objectivo 

comum superior” (Pascoaes, 1998: 9, ASP). Para além do que acabamos de referir, existe 

uma série de qualidades intrínsecas, que foram bem definidas por Pascoaes, e que são 

importantes para que os portugueses despertem e concluam a obra iniciada em 

Quinhentos, ou melhor dizendo, para que a continuem, “porque o definitivo não existe” 

(Pascoaes, 1998: 9, ASP). Em ambos, em Leonardo Coimbra e em Teixeira de Pascoaes, 
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é concordante a essencialidade da cultura, como fundamento de princípio educacional e 

o valor da espiritualidade encontra-se latente, senão mesmo explícito, nos dois. Assim

sendo, Teixeira de Pascoaes propõe a sua visão pedagógica no recurso à Arte de Ser

Português.

De facto, Pascoaes preconiza um Portugal universal, um Portugal maior, um 

Portugal projetado para o futuro e para a grandeza: para tal, o grande papel caberá à 

Saudade. Esta será, em todo o seu esplendor, o seu arauto, a sua mensageira, a sua 

progenitora. Na verdade, é a partir de uma montanha, por sinal bem conhecida, a serra 

do Marão, que deriva uma das mais belas poéticas nacionais, talvez “a única aventura 

poética portuguesa” (Lourenço 2001: 100). A par deste vulto e nesta montanha, 

igualmente grandiosa, emerge um outro vulto da cultura portuguesa, que cerziu uma 

filosofia de liberdade, iminentemente portuguesa. Embora esta filosofia fosse 

inicialmente desacreditada, não deixou de frutificar, de ser reconhecida como sublime e 

como merecedora de tomar o devido lugar na Filosofia Portuguesa. Pascoaes haveria de 

crer nela, de forma profunda, e de a achar verdadeiramente portuguesa. Isto ocorre numa 

altura em que o primado do pensamento cultural português, sob a égide da Renascença 

Portuguesa, era valorizar tudo o que fosse nacional, genuinamente luso. Esta defesa de 

uma especificidade cultural portuguesa foi constante em Pascoaes, ao longo de toda a sua 

vida.  

Por sua vez, Leonardo Coimbra deu um novo impulso ao panorama filosófico 

português com o seu criacionismo. O filósofo vai, por assim dizer, refazendo o seu 

pensamento filosófico, em sinal da sua evolução. Assim, na opinião de Alves, “a partir 

do primeiro livro “o esboço”, [o pensamento filosófico de Leonardo Coimbra] amplia-se 

e aprofunda-se, em livros e periódicos, até 1923, enriquecido com as múltiplas 

experiências existenciais, pedagógicas, sociais e políticas do seu autor” (Alves 2007: 33). 

Sabemos também por via de Alves que “nesse ano vem a público o último livro 

sistemático, A Razão Experimental, espécie de contraponto do primeiro, em que se 

mantêm intocados os princípios ontognosiológicos e metafísicos de primeira hora, e o 

sistema é apelidado “idealismo criacionista” (Alves, 2007: 33). 

O autor acaba por confirmar em O Pensamento Criacionista, escrito em 1914, o 

seguinte: “a ordem deste livro é um pouco mais flexível que a dos nossos livros 

anteriores, pois que, fazendo neles a construção do nosso pensamento, era 

predeterminado o progresso dialéctico” (Coimbra 2005c: 180) e acaba por concluir 
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afirmando “este livro é assim, um resumo e uma confirmação dos resultados 

anteriormente colhidos” (Coimbra 2005c: 180). 

Confirma-se, portanto, a originalidade a nível literário e filosófico de Teixeira de 

Pascoaes e de Leonardo Coimbra, o que contribuiu para o relançamento da originalidade 

da cultura portuguesa.   

Muitos são os exemplos de autores que, pela excelência e originalidade da sua 

obra, contribuíram para o engrandecimento da cultura portuguesa, desde logo Vieira, 

Camões, Pessoa, Pascoaes e claro Leonardo Coimbra, cujo “criacionismo poético é 

original” (Spinelli 1985: 230), como “original é também a alma artística de Leonardo 

Coimbra, que só encontrou foco para o seu sonho no coração da vida espiritual” (Spinelli 

1985: 230). 
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Terceira Parte 

Confluências na vida, obra e pensamento de Teixeira de 

Pascoaes e Leonardo Coimbra 

CAPÍTULO I. Pedagogia, visionarismo e proposta de um 
método pedagógico em Teixeira de Pascoaes e Leonardo 
Coimbra 

Não podemos amar o que ignoramos. 

(Pascoaes 1998: 48, ASP) 

A experiência humana afirma 

o mundo espiritual, a experiência cristã

é a própria vida do Amor. 

(Coimbra 2010: 101) 

1. O Poeta-Filósofo Teixeira de Pascoaes e o Filósofo-Poeta Leonardo

Coimbra unidos pelo espírito da Renascença Portuguesa

Iremos sempre interrogar-nos sobre esta dualidade ou questão de saber se há mais 

filosofia ou mais poesia nos dois vultos da cultura portuguesa, Pascoaes e Leonardo 

Coimbra. São ambos, indubitavelmente, pedagogos, duas personalidades ativas na defesa 

da educação portuguesa e, sobretudo, vélites da pedagogia nacional. Ambos, enquanto 

pedagogos, propuseram um método pedagógico visionário e de certa forma idealista, no 

intuito de modificar os modelos instituídos. Cada um deles não deixou de ter razão à sua 

maneira, convergindo em muitos aspetos, mas divergindo em alguns. Nada que os 

impedisse de se aproximarem para num ideal educacional que visava elevar o nível 

cultural dos portugueses, usando como mediação o movimento da Renascença 

Portuguesa.  
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O poeta e o filósofo estão, de facto, unidos pela Renascença Portuguesa, o 

boletim A Vida Portuguesa, cuja função era a de noticiar a atividade do movimento 

cultural portuense, e “da notícia merecem relevo as conferências realizadas por Teixeira 

de Pascoaes e Leonardo Coimbra, como colaboração na obra renovadora da Renascença 

Portuguesa” (Santos 1990: 115). Também é de assinalar, no contexto da Renascença, “a 

publicação de obras fundamentais do pensamento desses autores, editadas por este 

movimento cultural” (Santos 1990: 115).  

No Porto, no ano de 1912, no mês seis, realiza-se uma reunião, sendo que, “da 

referida reunião de 2 de junho sai o Plano Geral do Boletim, a composição das comissões 

encarregadas de tratar dos problemas com os temas do ambicioso intento” (Santos 1990: 

115). Os temas que figuraram como mais problemáticos e que originavam maior 

preocupação foram elencados no boletim, onde constavam: o problema religioso, o 

problema educativo, o problema social e o problema económico. Reservado ao 

tratamento por Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra ficou o problema religioso, 

sobrando ainda mais o problema educativo para Leonardo Coimbra. Reconhece-se assim 

a combinação perfeita atribuída a Leonardo, ou seja, o tratamento do problema educativo 

e do problema religioso, temas, aos quais viria a dedicar-se de modo significativo. 

Todavia, Pascoaes também não descuraria o problema educativo, ainda que não lhe fosse 

formalmente atribuído, tendo escrito um manual instrutivo, educativo e pedagógico, a 

obra Arte de Ser Português, redigida a pensar na formação dos jovens. Esta ação 

renovadora da Renascença Portuguesa foi intensamente vivida quer por Teixeira de 

Pascoaes, quer por Leonardo Coimbra que, ao lavrar O Criacionismo: Esboço de um 

Sistema Filosófico, apresentou um verdadeiro compêndio de Filosofia Portuguesa.  

Na sua vertente informativa, surge o boletim A Vida Portuguesa, publicação 

iniciada pela Renascença Portuguesa, a 31 de outubro de 1912, portanto, após alguns 

meses de edição da revista A Águia, também propriedade do grupo cultural portuense. O 

boletim, no âmbito das suas diversificadas funções, deu a conhecer os corpos gerentes e 

muitas outras novidades de interesse, para além das publicações. Não houve, porém, 

tempo para tratar todos os temas enunciados nos objetivos, sendo que o mais visado foi 

o problema educativo, sobre o qual se publicaram um maior número de artigos. Contudo,

foi à Universidade Popular, bandeira de Leonardo Coimbra, e à atividade editorial

relacionada com A Vida Portuguesa que se debruçou com maior dedicação. A Vida

Portuguesa não colidia com a ação cultural do Movimento e, apesar da revista A Águia

também abordar temas de teor educativo e do ensino, a expressão literária desta última,
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por ser mais erudita, manteve um certo e desejado distanciamento, de modo a não se 

sobreporem. 

Estavam assim lançadas as bases tanto para Teixeira de Pascoaes como para 

Leonardo Coimbra darem início ao seu ideário, que visava o ressurgimento nacional, 

porque ambos queriam bem a Portugal e nada melhor para combater o seu 

enfraquecimento do que educar o povo. Neste ideal, encontramos Pascoaes, à luz da sua 

poética filosófica, a discursar o seguinte: “ora, A Renascença Portuguesa tem 

precisamente em vista esta educação popular que desperte a alma dos portugueses e a 

ilumine de novos sonhos que se traduzam em novas realidades” (Pascoaes 1912: 4). 

Segundo o autor, é chegada a hora dos portugueses criarem usando a sua cultura, a 

cultura lusitana 13 , mas desta vez a criação será espiritual porque, para Pascoaes, 

espiritual é também a Pátria Portuguesa.  

Para Leonardo Coimbra, “a Renascença não é o encontro passivo do saber antigo, 

é, antes, o excitante para vontades já temperadas e tendidas para um largo exercício das 

novas formas da Caridade activa” (Coimbra 2012: 51). A relevância da caridade foi 

também expressiva no discurso pascoaesiano, tendo sido por ele bem explicada numa 

conferência titulada com esta mesma designação.  

Em síntese, a Renascença propunha um renascimento de possibilidades e funções 

que a educação se encarregaria de monitorizar, ou seja, de credibilizar, de criar um 

potencial humano coletivo só possível pela espiritualização e pela caridade, facto que só 

uma educação integral e para todos ajudaria a conseguir. Não existe em nenhum dos dois 

autores quaisquer ideias de regresso ao passado, nenhum deles é passadista, pelo 

contrário, Pascoaes profetizou, foi um vate, e Leonardo também foi um homem 

reconhecidamente à frente do seu tempo. O futuro era a temporalidade perfeita para o 

Poeta-Filósofo e o Filósofo-Poeta revelarem os seus propósitos, como o veio a registar o 

visionarismo do seu pensamento. 

13 A este propósito, veja-se o boletim A Vida Portuguesa, nº 21, p.4, onde podemos aceder a todo o discurso 
representativo da interpretação da obra renovadora da Renascença Portuguesa de Teixeira de Pascoaes, 
que releva a honra de pertencer ao movimento cultural portuense e invoca as suas finalidades.  
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1.1. Arte de Ser Português, um manual pedagógico 

O Poeta-Filósofo Teixeira de Pascoaes começa logo por dedicar a obra Arte de 

Ser Português à mocidade, por estar convencido de que este seria o público-alvo, aquele 

que melhor compreenderia e seria capaz de apreender e transferir a doutrina portuguesa. 

De facto, Pascoaes estava profundamente convicto da intervenção que poderia ter com 

este seu manual pedagógico, apesar de reconhecer na obra os defeitos, inerentes ao facto 

de ser a primeira do género e, ainda, pela orientação poética da mesma, “apesar de ele 

acreditar que a sensibilidade poética vibra, como nenhuma outra, ao contacto da 

Realidade” (Pascoaes 1998: 5, ASP) e que o poeta “a conhece, por assim dizer, em 

primeira mão” (Pascoaes 1998: 5, ASP), que “uma verdade, quando aparece no mundo, 

é por intermédio do poeta” (Pascoaes 1998: 5, ASP). Este seria o livro pedagógico sobre 

a “arte de ser português”, tocando em todos os pontos essenciais das matérias necessárias 

para – no dizer de Pascoaes – tornar exequível o ensino da “verdade portuguesa, cujo 

conhecimento se impõe como força reconstrutiva da Pátria, dentro do seu carácter, da 

sua alma tradicional evoluída até ao grau de perfeição atingido pelo espírito humano, no 

século presente” (Pascoaes 1998: 6, ASP). Pascoaes assume, então, os objetos da obra de 

forma humilde: “desejaríamos tornar sentimental a VERDADE PORTUGUESA 

demonstrada neste livro, para que ela desse nova energia aos portugueses” (Pascoaes 

1998: 124, ASP). Contudo, afirma também, nas páginas iniciais deste manual de 

portugalidade a dor de a não ver frutificar.  

Este livro, onde Pascoaes expressou sem dúvida o essencial da sua mensagem 

pedagógica, poderá compreender-se melhor e de forma mais abrangente se tivermos em 

conta o contexto global da obra pascoaesiana. Na verdade, no dizer de Ferreira Patrício, 

na obra O Messianismo de Pascoaes e a Educação dos Portugueses, 

para procurar reconstituir o seu programa pedagógico para a regeneração de Portugal 
é necessário o assíduo e prolongado convívio com a totalidade da sua obra e um bom 
conhecimento da extraordinária realidade que foi a Renascença Portuguesa e antes 
dela e depois dentro dela A Águia (Patrício 1996: 14). 

Para além de muitas e variadas potencialidades a ter em conta, para uma educação 

efetiva dos portugueses nos seus fundamentos, é preciso ter em conta o ideal patriótico, 

ou seja, “a educação portuguesa, actividade pedagógica realizadora da arte de ser 

português, culmina na formação do patriota” (Patrício 1996: 36). Quanto às 

terminologias profundamente nacionais usadas por Pascoaes, não são xenófobas, pois 
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tudo, na sua perspetiva, detém um fim universal, muito mais lato do que o redutor 

nacionalismo, todavia só reconhecendo na verdade portuguesa, o “genuíno programa de 

acção proposto pelo pedagogo-profeta” (Soares 2007: 267). A partir da assimilação da 

portugalidade, torna-se possível aos portugueses visionar a verdade universal. De outro 

modo, seria impossível alcançá-la, logo, não existe qualquer impedimento ao cultivo dos 

valores nacionais indesligáveis do cultivo dos valores humanos. Para Pascoaes, com 

efeito, 

o plano do humano é superior ao plano do nacional. Simplesmente, os planos
superiores não anulam os planos inferiores. Mais: não podem ser sem os planos
inferiores. A vida concreta dos indivíduos acontece na totalidade da pluralidade dos
planos que a realidade comporta: o familiar, o nacional, o humano. No entender de
Pascoaes, só poderemos ser verdadeiramente humanos se formos verdadeiramente
nós próprios, se formos verdadeiramente familiares e se formos verdadeiramente
nacionais (Patrício 1996: 36-37).

A obra Arte de Ser Português surge contextualizada num ambiente decadente em 

que era enorme a necessidade de repensar Portugal e de o retirar da situação penosa em 

que havia caído, sendo urgente a educação dos portugueses para tal empreendimento 

nacional. Por isso, compreende-se a mensagem pedagógica que Pascoaes quis, à época, 

transmitir. Aliás, Teixeira de Pascoaes surge nesta conjuntura como “um dos grandes 

pensadores da identidade nacional, verdadeiro edificador de uma ontologia de Portugal” 

(Patrício 1996: 13). Queria ser o protagonista da vida portuguesa, o mensageiro declarado 

e com o propósito bem definido de que a escola “devia, naturalmente, ensinar aos alunos 

as verdades universais convenientes, mas que deveria ainda ensinar-lhes, para além 

dessas, a verdade portuguesa” (Patrício 1996: 15). Assim, no dizer de Ferreira Patrício, 

“o culto da identidade nacional e da nacionalidade constitui, como já se pode ver, o cerne 

do programa pedagógico de Teixeira de Pascoaes” (Patrício 1996: 15).  

Ora, “nesse culto consiste a arte de ser português que, como arte que é, pode 

ensinar-se e aprender-se” (Patrício 1996: 15). Torna-se assim evidente o papel concedido 

ao educador e ao discente ou o seu modo de conceber o ensino-aprendizagem. Na 

verdade, “o propósito explícito de Pascoaes é que aqueles a quem compete ensinar a 

mocidade a ensinem e que aqueles a quem compete aprender a aprendam” (Patrício 1996: 

15). Crédulo no futuro, Pascoaes via nos jovens o alfobre cultural da Pátria, capaz de 

levar por diante esta arte de enorme alcance nacional. Com esta perspetiva clarificou 

ainda que a saudade não remete só para o passado, mas almeja e contém em si uma 
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componente alargada de futuro, desmistificando a opinião sergiana como não sendo justa, 

quando o último faz a crítica ao Saudosismo.  

E, se a intenção de Teixeira de Pascoaes era de facto uma questão da verdade, 

ninguém melhor que ele, enquanto poeta, para a enunciar, visto a verdade lhe aparecer 

em primazia para confiadamente a comunicar, ou melhor, a profetizar. Neste sentido, 

“instruir, educar e criar portugueses seria visar um duplo ideal humano e patriótico” 

(Pascoaes 1998: 6, ASP), logo, este formar portugueses promove conjuntamente a 

educação para a humanidade. Esta duplicidade foi sempre presente na obra pascoaesiana, 

porquanto os seus fins nunca foram redutores, mas ilimitados e de grande alcance 

cósmico e universal, porque assim a visão da Saudade o exigia.  

Achamos aqui uma confluência evidente entre Pascoaes e Leonardo Coimbra, no 

que respeita ao facto de ambos defenderem uma educação nacional, sem descurar a 

educação humana. Em O Problema da Educação Nacional, de 1926, Leonardo Coimbra 

afirma que “a finalidade meramente humana seria uma abstração se desprezasse as 

realidades nacionais, porque os valores de cultura são universais em sua essência 

abstracta, mas nacionais em suas formas actuais de existência […] eis, portanto, o fim de 

educação: a cultura nacional-humana” (Coimbra 2010: 153), na senda pascoaesiana de 

Arte de Ser Português. Não se pode ser universal sem ser nacional, logo, segundo 

Leonardo Coimbra, “poderemos, então, definir assim a educação: educar é cultivar as 

liberdades criadoras da cultura nacional-humana” (Coimbra 2010: 153). O homem, antes 

de ser português, é homem ou humanidade. O nacionalismo de Pascoaes não é anti-

humano, pelo contrário, o humanismo é-lhe forçosamente implícito. Mais uma vez, é 

contrariada a lógica de António Sérgio, porque “o humanismo universalista de António 

Sérgio é que será, na sua lógica profunda, antiportuguês” (Patrício 1996: 17). 

Pascoaes é considerado o pai da ontologia de Portugal, cumulativamente com 

Fernando Pessoa e Almada-Negreiros, segundo nos faz saber Manuel Ferreira Patrício: 

“Pascoaes é o primeiro, é o pai da trindade dos fundadores da Ontologia de Portugal” 

(Patrício 1996: 17). Com efeito, Pascoaes foi aquele que mais se debruçou sobre o que é 

ser português e o que é Portugal. Nesta linha de análise, Sá acrescenta: “a questão 

ontológica surge já filtrada pelo pressuposto de Pascoaes: ser português é uma forma 

privilegiada de ser homem” (Sá 1999: 50), logo, “o título não desmente o conteúdo da 

obra” (Sá 1999: 50). A corroborar tudo isto, o manual pedagógico pascoaesiano dá-nos 

conta de como podemos ser portugueses de Portugal, mas “é preciso ser português pela 

cultura, para além de se ser português pela natureza” (Patrício 1996: 17), daí a 
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essencialidade de aprendizagem da verdadeira arte de ser português (Pascoaes 1998: 9, 

ASP). Por analogia, o “ser português pela cultura” contribui para a renascença de 

Portugal.  

A contrariar a ideia de passadismo relativamente a Pascoaes, está a ideia de 

futuro, de quem deposita toda a confiança nos mais novos para serem efetivamente 

verdadeiros portugueses, ensinando-lhes a arte de o ser, moldando as “almas juvenis para 

lhes imprimir os traços fisionómicos da Raça lusíada” (Pascoaes 1998: 9, ASP). E, neste 

sentido, no afirmar de Ferreira Patrício, “houve, no passado da nossa lembrança, a 

nascença de Portugal” (Patrício 1996:17), o pretérito vem dar lugar ao ressurgimento no 

porvir, ao futurível. Na verdade, “haverá, no futuro do nosso desejo, a renascença de 

Portugal” (Patrício 1996: 17).  

No fundo, esta é a finalidade do programa pedagógico pascoaesiano, afirmada 

pelo próprio autor, em Arte de Ser Português (Pascoaes 1998: 9, ASP). Contudo, o seu 

visionarismo pedagógico não se limita a esta obra, considerada pelo próprio Pascoaes 

como um manual, como notou Maria das Graças Sá: 

se a Era Lusíada é a explicitação clara do destino português, tanto a Arte de Ser 
Português como Os Poetas Lusíadas (redigida esta já depois de o poeta ter deixado 
a direcção d`A Águia) farão parte de um plano pedagógico de preparação do povo e 
da mocidade para o cumprimento do futuro e profetizado destino pátrio (Sá 1999: 
49). 

Pascoaes hasta, nas obras supra-referidas, o protótipo do que ele viria a declarar 

como Pátria espiritual, uma Pátria no cumprimento do seu Destino num futuro promissor 

outorgado em Arte de Ser Português. Este destino, que iria completar a Obra iniciada nas 

Descobertas, seria o futuro de Portugal, portanto, futuridade e não passado. Pascoaes vê 

a Pátria como pessoa moral e coletiva. Não esqueçamos que, segundo Pascoaes, o homem 

português é um ser individual, mas também em simultâneo é um ser coletivo, enquanto 

membro de uma Pátria, pois “o indivíduo sacrificado à Pátria fica também a ser Pátria” 

(Pascoaes 1998: 27, ASP). Mas o indivíduo é ainda Humanidade e “a Pátria ser espiritual, 

está intimamente ligada à Humanidade” (Pascoaes 1998: 29, ASP). Todavia, não 

esqueçamos que “o homem sublime, o santo, por exemplo, vive ainda a vida da 

Humanidade e mesmo a do Universo” (Pascoaes 1998: 33, ASP). No entendimento 

pascoaesiano, o homem é ilimitado, vai bem mais além de si próprio. Pascoaes visa, em 

suma, portugalizar Portugal, com o fim de servir a Humanidade. Isto está explicitamente 

declarado em Arte de Ser Português. 
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Nesta perspetiva de ressurgimento no futuro e de exaltação à identidade nacional 

também incluímos Leonardo Coimbra numa convergência de atitudes e de pensamento. 

Para este, “a educação será, pois, mais voltada para o futuro que para o passado ou 

presente” (Coimbra 2010: 154). Isto não quer dizer que o pedagogo-filósofo recuse o 

passado e o presente, antes pelo contrário, “o passado dá-lhe a força, isto é, a cultura 

atingida, o presente dá-lhe o ponto de aplicação dessa força; o futuro é a linha de direção 

marcada na velocidade virtual do presente, seja, no genésico estremecimento da cultura” 

(Coimbra 2010: 154). Deste modo, segundo Leonardo Coimbra, unicamente “uma 

educação  voltada para o passado ou para o presente dará uma simples repetição da vida 

social de pronto mumificada num ritualismo insignificante, como o das tantas sociedades 

estagnadas” (Coimbra 2010: 154). Sem cair numa futurição, a educação deve ser 

considerada “elemento da vida heróica e criadora, da vida excedente e progressiva e não 

simples elemento de repetição e conservação, que não é vida, pois esta é sempre 

heroísmo, luta, esforço ascensional e meritório” (Coimbra 2010: 154). Eis aqui o 

equivalente às qualidades da raça lusíada, propugnada por Pascoaes. Por isso, em 

resposta ao homem que o estado deverá formar, Leonardo diz que “não o forma; mas 

cultiva-o, cria-lhe o meio, onde ele activamente assimila e em reacção desenvolve as suas 

qualidades de liberdade criadora da cultura nacional [e] humana” (Coimbra 2010: 154). 

Os dois pedagogos, em duas vertentes, estão em perfeita sintonia no que diz respeito à 

educação, ou seja, na necessidade de uma educação para a cultura, designadamente a 

cultura portuguesa e, uma educação humana, ou seja, para a Humanidade. Este 

empreendimento de educar é, por ambos, considerado uma Arte.  

Apenas uma educação identitária e para a portugalidade permitirá aceder à 

universalidade, tendo em conta que a distinção entre os povos não é rácica; é antes 

cultural. Daí o grande relevo concedido à própria cultura, ao caráter e ao respeito pela 

herança e pela tradição pátrias. Conceituando, ser Português é ter Raça, é ter Língua, é 

ter História, é ter Arte, é ter Literatura, é ter Moral, é ter Alma, obviamente é ter Criação 

e Renovação. Em suma, é ser Português, é ser Portugal, sendo Universal, pois “o nosso 

Poeta-Pedagogo-Pensador não separa Portugal da Humanidade, a alma portuguesa da 

alma humana” (Patrício 1996: 23).  A Arte de Ser Português não é mais do que uma arte 

de ser homem.  

Pensamos que Pascoaes e Leonardo Coimbra são ambos defensores de uma 

pedagogia portugalizadora com sentido universalizante, concorrendo o ser português 

para a máxima perfeição do espírito humano. É este o idealismo dos dois, convergindo 
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na ideia de ressurgimento nacional, que parte e se desenvolve num contexto em que se 

valorizava sobretudo o pensamento importado e se descredibilizava o pensamento luso. 

Apesar de Arte de Ser Português ter ficado como a obra mais emblemática do 

pensamento pedagógico pascoaesiano, outros artigos e conferências, porém, já assinalam 

esta sua visão pedagógica e a vontade expressa de portugalizar os portugueses como via 

de ascensão cultural e moral. Assim, no dizer de Maria das Graças Moreira de Sá, a 

chegada da Era Lusíada, ou seja, “o advento da Nova Era não é português: é humano e 

universal” (Sá 1999: 50); porém, “simplesmente cabe ao povo português a tarefa de guiar 

os outros povos no novo caminho espiritual pelo qual eles anseiam e que surge, tão 

natural, na forma portuguesa de sentir e de estar no mundo” (Sá 1999: 50). É nesse anseio 

de chegada da Era Lusíada – e para que se cumpra este desígnio – que Pascoaes escreve 

a Arte de Ser Português. Como tal, “nada mais apropriado que a escrita de uma obra que 

revelasse, aos mais jovens, a verdadeira fisionomia da Raça” (Sá 1999: 50). Se é 

necessário aprender a ser para posteriormente operar, faz todo o sentido, “ensinar ou 

acordar – conforme o grau de desnacionalização a que o Português esteve sujeito – as 

características da Raça que cada português transporta dentro de si” (Sá 1999: 50) e, 

segundo Maria das Graças Moreira de Sá, poderá ser esse “o contributo do escritor para 

a causa da Renascença de Portugal” (Sá 1999: 50).  

Em síntese, a obra Arte de Ser Português explicita uma teoria pedagógico-

didática pensada para ser aplicada e estudada, constituindo-se como essencial para um 

mais apurado entendimento da teorização da Saudade, para alavancagem do 

ressurgimento nacional. A Saudade permite a Pascoaes, por um lado, o ressurgimento da 

grandeza de Portugal, por outro, a grandeza da alma humana, do Ser espiritualizado e 

perfeito que sempre desejou. Pela mão da Saudade pascoaesiana Portugal parte à 

conquista do futuro, do progresso, da alma portuguesa. 

1.2. Educar Portugal num ideário cultural português 

Indubitavelmente, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra confluíram na 

vontade de educar Portugal, no contexto de um ideal de Portugalidade, arreigado nos 

valores, na tradição e na herança cultural do povo, e simultaneamente sustentado no dizer 

dos poetas lusíadas, na genuinidade da poesia portuguesa, do Cancioneiro Popular a 

Camões e à moderna poesia portuguesa. Na verdade, “são eles os que falam com maior 



234 

perfeição esta particular língua do Verbo que é a língua portuguesa” (Patrício 1996: 110). 

De resto, a língua portuguesa é aquela em que se devem educar todos os portugueses, por 

nela melhor se expressar o ser português e a cultura portuguesa. Nos poetas lusíadas, 

segundo Pascoaes, está contida a alma portuguesa, “cujo espírito lusitano abrirá na 

História uma nova Era” (Pascoaes 1988f: 48, ASS), logo, para o poeta, a “esperança está 

na Poesia verdadeira” (Pascoaes 1988k: 269, ASS) e “sem Poesia não há Humanidade” 

(Pascoaes 1988k: 268, ASS). Teixeira de Pascoaes clarifica a sua conceção da escrita 

poética e do ato criador, que dignifica a ponto de os considerar como o que há de mais 

perfeito e harmónico da vida. Senão vejamos: 

ela a mais profunda e a mais etérea manifestação da nossa alma. A intuição poética 
ou orfaica antecede, como fonte original, o conhecimento euclediano ou científico. E 
nos dá o sentido mais perfeito e harmónico da vida. Aperfeiçoando o ser humano, 
afasta-o do antropoide e aproxima-o do antropos (Pascoaes 1988k: 268, ASS).  

Para Pascoaes, apenas este homem perfeito, porque educado e humano, atingirá 

a universalidade; ele é o escolhido e é português. O homem português, assim concebido, 

está num patamar superior e sobrenatural. Uma vez ciente da portugalidade, pela adoção 

plena da sua cultura, será capaz do ressurgimento pátrio. Como afirma Teixeira de 

Pascoaes, sobre a alma portuguesa, 

um povo só poderá ressurgir, pondo em actividade as suas qualidades originais, 
porque são elas que lhe dão a consciência do seu próprio ser inconfundível e este 
orgulho de raça que cria o amor da pátria e, com ele, todos os grandes sentimentos de 
sacrifício, abnegação, heroísmo  (Pascoaes 1988j: 155, ASS).  

Todos os predicados supra-referidos são pertencentes ao povo português que, pela 

educação, deverá manter e elevar a cultura nacional. Apenas por este meio se poderá 

fazer reemergir Portugal. Desde logo, Pascoaes recusa influências (Soares 2007), e uma 

cultura de importação no campo social, político, literário e até religioso: 
é urgente que a Pátria portuguesa, adulterada no seu espírito original, pela importação 
do catolicismo romano e por servis imitações francesas no campo legislativo e 
literário, reaja contra essas perniciosas influências e readquira, com a perdida alma, 
as perdidas energias criadoras (Pascoaes 1988j: 155, ASS).  

O seu ideário propugna a defesa da língua e da cultura portuguesas, sendo estas 

as linhas orientadoras que conduzirão o homem português a colocar Portugal no pedestal 

outrora conquistado: 
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os portugueses necessitam, portanto, de comungar a alma lusíada, camoniana, 
popular, que encerra, na sua essência de saudade, um alto e original sentido da Vida 
e do Universo, susceptível de se converter em nova Civilização (Pascoaes 1988f: 48, 
ASS).  

Para Pascoaes, a construção do Portugal renascido tem de assentar na cultura e na 

educação, a fim de que “todas as almas se iluminem e possam descortinar o caminho do 

Futuro; o sentido poético, religioso e social da vida lusitana” (Pascoaes 1988j: 162, ASS). 

Esta grande obra deve ser iniciada na camada mais jovem, no sentido de contrariar a 

nação decadente e a casta de portugueses que, desiludidos e descrentes da alma e dos 

valores nacionais, imitam o figurino estrangeiro. Neste sentido, Pascoaes incita: 

“trabalhemos, portanto, pelo seu [da Pátria] ressurgimento” (Pascoaes 1988j: 162, ASS). 

No entender de Teixeira de Pascoaes, “este patriótico trabalho pertence à gente nova, às 

almas primaveris, intuitivas, que se comovem” (Pascoaes 1988j: 162, ASS). É no ser 

lusitano que se manifesta o génio da raça, cabendo à língua portuguesa o elevado 

propósito de assinalar a grandeza material e espiritual de Portugal. Teixeira de Pascoaes 

considera assim a língua portuguesa espiritual na sua essência, pois permite “a análise do 

que por seu intermédio é falado pelo Verbo dá-nos a ideia da altitude ontológica e 

espiritual em que fomos colocados para dizer a palavra de Deus, Ser Espiritual Supremo” 

(Patrício 1996: 110).  

Outro vetor analisado por Pascoaes, em Arte de Ser Português, diz respeito às 

qualidades da alma pátria que, na sua conjugação, fazem o verdadeiro ser português. 

Segundo o poeta, se ao génio de aventura e espírito messiânico acrescentarmos o 

sentimento de independência e liberdade, retomaremos a nossa capacidade criadora 

porque “Portugal foi livre, enquanto foi português nas suas obras; enquanto soube 

realizá-las, obedecendo apenas à sua Vontade vitoriosa” (Pascoaes 1998: 92, ASP). Em 

sua opinião, o povo português tem de ser educado nos seus valores, nos seus costumes, 

nas suas tradições, honrando a sua herança cultural ancestral, sem descurar a sua parte 

transcendental que lhe assiste desde a fundação da nacionalidade e lhe é intrínseca, 

visceral. E o poeta deixa o conselho: “devemos concentrar-nos no nosso ser e na nossa 

terra e não vivermos fascinados pelo ser estranho e pela terra estrangeira” (Pascoaes apud 

Patrício 1996: 69). Esta virtualidade criadora que assiste ao povo português, segundo 

Teixeira de Pascoaes, encontramo-la bem explicitada em Leonardo Coimbra,  que 

também visa, com o seu programa pedagógico, a educação do povo português dentro do 

seu caráter. 



236 

Para Pascoaes devemos assumir a identidade, cultivando a boa e sã cultura 

portuguesa, exaltando as nossas qualidades, para de novo colocarmos Portugal na 

vanguarda universal. Sem enclausurar Portugal, o poeta afirma: “eu não visiono um 

Portugal isolado, um Portugal no meio dum deserto” (Pascoaes 1988j: 162, ASS). E, logo 

a seguir, esclarece: “eu quero ver a minha Pátria em convivência com as outras nações, 

mas revelando a sua bela Presença inconfundível” (Pascoaes 1988j: 162, ASS). Ser 

português deve ser encarado com orgulho, assumindo-se a distinção que nos categoriza 

enquanto povo e nação, sendo que o ideário cultural português deve prevalecer sobre os 

demais importados. Estes, não sendo despiciendos, não deverão, no entanto, sobrepor-se 

ao que é nacional, ao que nos confere a autenticidade, às raízes matriciais originais. 

Assim, torna-se fundamental preservar a nossa cultura, que se deve sobrepor às demais, 

educar Portugal e os portugueses para este propósito cultural e patriótico, particularmente 

a mocidade, por ser mais audaz e mais aventureira: “queremos a luta, a acção heróica e 

fecunda, um certo grau de loucura criadora e visionária... um excesso de vida!” (Pascoaes 

1988j: 162, ASS). Como já se referiu, ninguém melhor que a gente nova para conseguir 

tal intento, para que desde cedo se apodere da sua cultura e não se desvirtue, na sua 

essência, a portugalidade. Não há futuro para uma educação que contrarie os belos 

princípios culturais portugueses, não há futuro português para uma educação que segue 

o modelo estrangeiro. Por isso,

a esta má educação inimiga da Pátria, é necessário opor outra educação que cultive 
as nossas qualidades próprias e as desperte –, uma educação que crie portugueses, 
para que haja um Portugal, senão maior, como hoje se diz em linguagem imperialista, 
pelo menos, mais belo e firme, encarnando um alto pensamento redentor que espalhe 
alguma luz sobre a Terra... (Pascoaes 1988j: 164, ASS). 

Em síntese, este educar Portugal num ideário português traduz-se num projeto 

cultural da Renascença Portuguesa, pelo qual se debateram incansavelmente Teixeira de 

Pascoaes e Leonardo Coimbra, tendo exaltado a identidade nacional.  

1.3. A Pedagogia da verdade portuguesa 

A verdade portuguesa, concomitantemente pedagógica, é enunciada por Pascoaes 

na obra Arte de Ser Português. Subjaz a esta pedagogia a exaltação da identidade 

nacional e a definição do que deverá ser enaltecido e apropriado pelo povo lusitano, de 

modo a cultivar a verdade do que é ser português, conservando na sua essência o orgulho 

de pertencer à pátria. Teixeira de Pascoaes acredita que cabe a Portugal e aos portugueses 
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um destino universal, intimamente ligado ao culto da identidade nacional que, por sua 

vez, é implicitamente conferida através da verdade portuguesa, que, por sinal, também é 

humana. 

Esta verdade, pelo seu interesse e devido à importância que deve ter a sua 

divulgação, aparece inscrita no início e no fim da obra didática da pedagogia da verdade 

portuguesa. A verdade portuguesa aparece duplamente vivificada e de forma eloquente, 

pois é imprescindível ao ser português, à identidade portuguesa e, como tal, é importante 

que se faça cumprir. Para que isso seja alcançado o pedagogo da verdade portuguesa 

aponta o caminho, quando afirma: “trabalhai com esperança e fé”  (Pascoaes 1988j: 164, 

ASS) no culto da verdade proposta, “não vos deixeis dominar por estranhas influências 

deletérias” (Pascoaes 1988j: 164, ASS), corrosivas da verdade que se pretendia fomentar. 

Como tal, “contemplai o que há de bom, lá fora, mas sempre com os vossos olhos 

lusitanos, de maneira que o vosso espírito, quando tenha de utilizar materiais 

estrangeiros, os trabalhe e afeiçoe à sua imagem” (Pascoaes 1988j: 164, ASS), pois “é 

lícito importar o pano, mas não o fato já talhado...” (Pascoaes 1988j: 164, ASS). Convém, 

portanto, conservar a nossa identidade, na certeza de que nos podemos inspirar no 

estrangeiro, porém mantendo a nossa verdade portuguesa bem viva. A abertura ao 

mundo, assim concebida, só poderá valorizar a alma lusíada e, assim sendo, novo convite 

nos é endereçado por Teixeira de Pascoaes: “cultivai a alma lusíada, e acreditai com 

entusiasmo e paixão, nas suas virtudes sobre-humanas, no seu poder de criar uma vida 

nova espiritual” (Pascoaes 1988j: 164, ASS). Na perspetiva pascoaesiana, “ser português 

é ser cabeça do mundo espiritual, é alcançar a máxima perfeição do espírito humano, 

dentro do carácter português” (Soares 2007: 269), sendo que “o universal e o particular 

só em relação entre si têm sentido e existência” (Soares 2007: 269). Por esta razão, “no 

entender de Pascoaes, é essencial o ensino da verdade portuguesa, cujo conhecimento se 

impõe como força reconstrutiva da Pátria, dentro do seu carácter, da sua alma tradicional 

evoluída até ao grau de perfeição atingido pelo espírito humano, no século presente” 

(Soares 2007: 269).  

Com efeito, num idealismo pátrio, profético e esperançoso, que surge num 

contexto de crise identitária, existe a promessa de que pela pedagogia da verdade 

portuguesa se alcançará o ressurgimento nacional. O projeto português, traçado à luz da 

verdade portuguesa, almeja a unidade e fraternidade universais, combater a decadência 

e inferioridade de Portugal. 
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A pedagogia pascoaesiana não é mais do que a intenção primeira de portugalizar 

os portugueses, fazendo valer a verdade portuguesa, que encerra a paisagem que cultivou 

o homem português e lhe talhou o ser. À alma lusíada caberá cumprir o sonho em falta,

ou seja, completar o sonho iniciado pelas Descobertas, pois “a nossa existência mundial,

iniciada pelos Nautas, é continuada pelos poetas” (Pascoaes 1987: 155, OPL).

Teixeira de Pascoaes profetizou e idealizou uma nova civilização, com Portugal 

à cabeça. Caberia ao poeta, por se encontrar mais próximo da verdade, que é lusitana, 

logo autêntica, o que faz dos portugueses o povo mais preparado culturalmente e o mais 

contíguo à perfeição, proclamar a verdade portuguesa. À luz da verdade portuguesa 

procederá à consumação dos mais elevados intentos, nomeadamente, recolocar Portugal 

no Mundo, como império civilizacional e espiritual.  

 1.4. A Saudade como Religião 

Teixeira de Pascoaes foi um mentor e um cultor do Saudosismo e, como tal, 

elegeu a Saudade como fundamento da arquitetura do seu pensar. A própria verdade 

portuguesa não teria consistência se desprovida do elemento saudoso. Este está presente 

na alma lusíada que, posto isto, é na sua essência uma alma de saudade. 

Ao ser português, à sua espiritualidade, subjaz um idealismo saudoso e, através 

deste, ir-se-á erguer a nova civilização. Pelo facto de ser portuguesa, esta nova civilização 

será espiritual, porque “o que faz uma pátria para Pascoaes, não é o poder dos meios, mas 

a moralidade, a espiritualidade dos fins” (Soares 2007: 293).  

Na verdade, Pascoaes confere a todas as coisas uma finalidade espiritual, ou 

moral se quisermos, pelo simples facto de que tudo é provido de saudade. Na base da 

saudade está a espiritualidade e, sem esta última a mesma não subsistiria. Portanto, o 

poeta, movido por este princípio axiológico, unificador do seu pensamento, chama a si 

uma vasta pluralidade de aspetos, que definem e encerram em si mesmos a verdade 

portuguesa, a essência do ser português. 

A saudade reside na alma do nosso povo que numa conjugação com a alma da 

Paisagem permite “ver claramente o que eu [Teixeira de Pascoaes] chamei o espírito da 

nossa tristeza, ou melhor, a alma lusitana, na sua intimidade religiosa” (Pascoaes 1988b: 

24, ASS). No entanto, para Pascoaes a tristeza será motivo da nossa alegria, pois a 

mesma é encarada como força motriz de progresso. Assim, muito amplamente, 
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sublinhamos o lado salvífico da Saudade, pois emerge enquanto elemento metafísico, 

sobrenatural, místico ou religioso. Para o poeta a Saudade consiste numa verdadeira 

religião, numa religião portuguesa, porque também afirma a identidade de Portugal. 

Como afirma Teixeira de Pascoaes: 

a tristeza lusitana é a névoa duma religião, duma filosofia e dum Estado, portanto. A 
nossa tristeza é uma Mulher, e essa Mulher é de origem divina e chama-se Saudade; 
mas a Saudade, no seu mais alto e divino sentido, não é a saudade anedótica do Fado 
e de Garrett... A Saudade é o amor carnal espiritualizado pela Dor, ou o amor 
espiritual materializado pelo Desejo: é o casamento do Beijo com a Lágrima: é Vénus 
e Maria numa só Mulher: é a síntese do Céu e da Terra: o ponto onde todas as forças 
cósmicas se cruzam: é o centro do Universo: a alma da Natureza dentro da alma 
humana e a alma do homem dentro da alma da Natureza: a Saudade é a personalidade 
eterna da nossa Raça: a fisionomia característica, o corpo original com que ela há-de 
aparecer entre os outros Povos; e por ele, no Juízo Final, Deus a distinguirá dentre os 
outros Povos... A Saudade é a eterna Renascença, não realizada pelo artifício das 
artes, mas vivida, dia a dia, hora a hora, pelo instinto emotivo dum povo: a Saudade 
é a Manhã de Nevoeiro: a Primavera perpétua: é um estado de alma latente que 
amanhã será Consciência e Civilização Lusitana. Eis a nossa tristeza: o seu espírito 
são e divino. Não me canso de afirmar que Portugal deve progredir dentro, 
absolutamente dentro, da sua tristeza (Pascoaes 1988b: 25, ASS).  

Este lado benigno da tristeza pascoaesiana, por ser promissor da alegria redentora 

e do progresso, só é possível pela faceta espiritual que a saudade em si encerra. A saudade 

é tudo isto a que o poeta se refere, tudo cabe na Saudade pascoaesiana. Pela definição de 

saudade e através dela, Pascoaes dá a conhecer a sua ideia sobre Portugal e sobre os 

portugueses. É, por conseguinte, este sentimento de tristeza que confere o lado místico-

religioso e a genialidade ao povo português, ao Povo eleito, ao Povo da Saudade. 

A criação de uma nova religião foi sempre vista com bons olhos por Teixeira de 

Pascoaes. Ainda que não seja assumidamente gnóstico, são evidentes os traços 

anticatólicos no decurso da sua obra. Portanto, comparativamente a Leonardo Coimbra, 

Teixeira de Pascoaes não professou a fé católica. Ora, “a Saudade, como religião revelada 

na poesia, é um dos aspectos fundamentais dos seus textos que acompanham a fase de 

expressão pública e de acção política” (Borges 2006: 374). É nesta sequência que o 

defensor do saudosismo redige a obra Os Poetas Lusíadas, onde tenta explicitar que a 

Saudade já vem de tempos pretéritos e, por isso, ele, Teixeira de Pascoaes, não a criou, 

apenas a cultivou e lhe deu continuidade, exprimindo uma herança que remonta ao 

passado, a Duarte Nunes de Leão, que foi quem primeiro a descreveu. Como afirma 

Borges, esta existência anterior é um “aspecto que, de forma nenhuma se pode considerar 

menor, dado que confere à Saudade um estatuto autónomo – semelhante a uma causa sui 

–, transcendendo os limites de um restrito universo autoral” (Borges 2006: 374). E, não 
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esqueçamos que, “entre a Poesia e a Religião há estreitos laços de parentesco. O 

verdadeiro sentimento poético é sempre religioso, porque transcende a realidade sem a 

desnaturar” (Pascoaes 1998: 81, ASP). Daí que o poeta, na primeira pessoa afirme 

reiteradamente que, “por isso, eu tenho afirmado e continuarei sempre a afirmar que o 

movimento da “Renascença Portuguesa” se faz e fará dentro da Saudade revelada, a qual 

se ergue à altura duma Religião, duma Filosofia e duma Política, portanto” (Pascoaes 

1988h: 65, ASS). Assim sendo, “dentro dela, Portugal, sem deixar de ser Portugal, poderá 

realizar os maiores progressos de qualquer natureza” (Pascoaes 1988h: 65, ASS). Para 

tal, é necessário que se mantenha o caráter do Povo e a sua alma, pois “ai dos povos que 

negam a sua alma e a sua tradição, e as desprezam e não querem procurar nelas as novas 

energias criadoras! São povos condenados irremediavelmente à morte” (Pascoaes 1988h: 

65, ASS), sem que se descure o sentido de humanidade e de universalidade, visto que “o 

que se quer é a Harmonia ligando os indivíduos, ou sejam homens ou nações” (Pascoaes 

1988h: 65, ASS). Portanto, “a harmonia e a verdade – objectivos da obra Arte de Ser 

Português –, mais do que pressupostos pedagógicos, são ético-religiosos. O que Pascoaes 

propõe é um dever de ser português dentro dos padrões morais e espirituais e de uma 

vivência religiosa particular” (Soares 2007: 294). Logo, esta existência saudosa conduz 

os que acreditam nela a alcançar a verdade que, de outra forma, lhes é invisível ao 

entendimento, sendo que “o próprio dever ser português, longe de se conjugar com a 

razão, na linha cristã e bergsoniana, exprime-se como uma moral de sentimento que, no 

caso de Pascoaes, concede à Saudade um lugar preponderante” (Soares 2007: 294). Se a 

Saudade em Pascoaes é uma continuidade, também, segundo este autor, é uma realidade 

que não resulta unicamente do seu espírito, sem fundamento na realidade externa. Como 

Pascoaes afirma,  

o Saudosismo não é uma criação do meu espírito, sem realidade fora de mim. Nem é
tão pouco imposto por mim à Renascença Portuguesa, composta de indivíduos de
carácter autónomo e inconfundível, embora muitos deles concordem comigo, pela
razão exposta de que o Saudosismo não é a minha pessoa, mas a alma da Raça
Portuguesa (Pascoaes 1988h: 65, ASS).

No fundo, estas afirmações, para além de explicarem a perspetiva de Pascoaes, 

respondiam aos que se opunham ao seu pensamento, aos que não o entendiam e aos que, 

de certa forma, o repudiavam, como António Sérgio. A Saudade, a alma da alma 

portuguesa e o Saudosismo, o génio português na sua expressão poética são revelação, 
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não criação, segundo Pascoaes e bem podiam em seu entender sustentar ou personificar 

uma religião.  

Deste modo, “a Saudade, verdadeira religião, substância e objectivo do homem 

português, visa o encontro com a identidade, a relação do homem com o outro e com o 

Alto” (Soares 2007: 294). Pela sua vivência saudosista o homem supera-se e atinge o Ser 

Espiritual, ou seja, “o homem, em virtude do seu poder saudosista, de lembrança e 

esperança, eleva-se da própria miséria e contingência à contemplação do Reino 

Espiritual” (Pascoaes 1998: 123, ASP). Na verdade, como afirma Pascoaes, “vemos Deus 

pelos olhos da Saudade; e assim reconstruímos espiritualmente a sua figura [a figura de 

Deus] que, sendo por nós reconstruída, participa de nós também” (Pascoaes  1998: 123, 

ASP). E afirma ainda que, “por isso, a imagem de Deus nos aparece vestida de 

Humanidade, cristianizada, e é Jesus” (Pascoaes  1998: 123, ASP).  

Em síntese, a religião da Saudade concede, ao que nela crê, o atingir de um grau 

superior. Esta elevação, este filar de um destino superior, é obtido pelo fim divino para o 

qual deve concorrer toda a matéria e terá de ter em conta todo um processo eivado de 

sacrifício, conducente à redenção do indivíduo pela via da perfeição espiritual. Para esta 

finalidade “acreditemos nos seres espirituais, Família, Pátria, Humanidade, as três 

pessoas de Deus, traduzindo formas de vida superiores à nossa, e às quais, portanto, nos 

devemos sacrificar, amando, lutando e trabalhando” (Pascoaes 1998: 122-123, ASP). E, 

nesse caso, “não mentiremos à nossa natureza escrava que quer ser livre e ao nosso 

destino de sacrifício e redenção” (Pascoaes 1998: 123, ASP). Não é o homem em si, mas 

nos seres espirituais que personifica que permitirão a sua realização. Porém, segundo 

Leonardo “o conhecimento do mundo sensível é, por um lado, a inserção da alma na 

imortalidade da matéria, é também na fluência da matéria a serena iluminação do 

Espírito” (Coimbra 2009i: 330), sendo que “o conhecimento é, pois, fundamentalmente, 

uma Saudade” (Coimbra 2009i: 330). Logo, tudo é possível pela Saudade. 

2. Leonardo Coimbra, defensor de um método pedagógico e a

Universidade Popular

Oportunamente referenciámos o papel preponderante de Leonardo Coimbra 

enquanto professor e enquanto Ministro da Instrução Pública, no rompimento com os 

cânones da política educativa vigente e na promoção de parâmetros educacionais 
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reformadores e de um método pedagógico preconizador da educação integral e da 

liberdade na construção do saber. Esta construção do saber deve subordinar-se à cultura 

portuguesa e ao enriquecimento próprio de cada indivíduo e fundamentar-se numa atitude 

de construção e reconstrução do pensamento autónomo e livre. Cabe ao professor o papel 

de orientador, compete-lhe abrir os caminhos da criação, que o aluno terá de percorrer 

livre e autonomamente. Assim, Leonardo Coimbra considera que a sua filosofia, ou seja, 

a filosofia criacionista é sobretudo construtiva mas também um método pedagógico, 

capaz de atrair a juventude, para usarmos uma expressão do próprio Leonardo Coimbra. 

Leonardo Coimbra parte do pressuposto de que a principal prioridade era a 

educativa, visto ser premente educar o povo, para que alcance grandes feitos, num 

propósito, hoje considerado democrático, porque a premissa era educar todos os 

portugueses, “uns por ausência total de educação, outros por terem recebido um ensino 

defeituoso por não ser educativo” (Santos 1990: 119), promovendo a igualdade de 

oportunidades. Considerando a aferição do estado da educação, de forma a combater a 

nossa decadência intelectual, havia pois, que dar aso à literacia, num ideal coletivo e 

nacional, numa aspiração não só de obra patriótica, mas também de obra da Humanidade, 

por inerência à primeira. A resposta a dar teria de ser bastante ampla, como refere Jaime 

Cortesão, em A Vida Portuguesa: “o bacharel, que sendo o mais pretensioso, é no entanto 

o mais legítimo representante da nossa decadência intelectual” (Cortesão 1912: 19).

Seguidamente acrescenta: “mas ambos – o Povo inculto e o falsamente culto sofrem do

mesmo grande defeito: é que não têm um ideal colectivo e nacional a unificar-lhes os

esforços, sequer a tornar equilibrada, fecunda e nobre a acção individual” (Cortesão

1912: 19). Portanto, os critérios de aferição iam para além da falta de cultura, dando conta

também da inexistência da noção de sentido coletivo e de espírito patriótico. Como

afirma Jaime Cortesão: “quer uns, quer outros desconhecem o conceito moderno de

patriotismo – o patriotismo humanitário, que ensimesmado o indivíduo nas qualidades

raciais, lhe valoriza não só a individualidade para a obra patriótica como também para a

obra da Humanidade, que a primeira deve implicar” (Cortesão 1912: 19).

Neste pressuposto, Leonardo Coimbra, contando com o aval imprescindível da 

Renascença Portuguesa e “com o apoio de professores, engenheiros, médicos e 

escritores” (Coimbra 2009d: 158), surge como grande defensor da Universidade Popular, 

considerada um veículo de cultura e de educação, bem como de humanidade. Dando 

conta da importância deste projeto, Leonardo Coimbra afirma o seguinte sobre o seu 

programa: “consistirá numa enciclopédia do saber humano, entendendo pela palavra 
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saber não o acto passivo de recolher muito material de conhecimento, mas o exercício da 

actividade de formular e construir juízos” (Coimbra 2009d: 158). Com estas palavras 

deixa subentender o seu método pedagógico, que se distancia dos métodos vigentes, por 

considerar o ensino “o exercício duma actividade em vez do preenchimento dum 

recipiente” (Coimbra 2009d: 158). Portanto, fica claro que Leonardo Coimbra se bateu 

por um ideal educativo, que o fomentou enquanto professor, ministro e orador atento a 

todas as questões deste âmbito, assumindo particular relevo as questões relativas à 

pedagogia e a defesa da Universidade Popular. 

2.1 A Universidade popular, um ideário democrático 

Com as universidades populares pretendia-se, acima de tudo, levar o ensino aos 

jovens trabalhadores, ao operariado, ao bacharel, a quaisquer interessados no saber, ao 

povo em geral, que viriam até estas universidades de forma livre e espontânea. Tentaram 

absorver a maior quantidade de público, sendo que a partir desta profunda ação educativa 

se chegaria ao nobre amor pátrio e humano, proclamados, como sabemos, por Teixeira 

de Pascoaes e Leonardo Coimbra. Assim se afirma o valor da educação, pois a mesma é 

capaz de determinar o futuro não só do homem, mas também da Humanidade. Foi esta a 

causa que o espírito destas universidades, de inspiração francesa, pretenderam servir, ou 

seja, educar para renovar mentalidades.  

Sendo esta prática de ensino objeto de muitos artigos de opinião, realizados por 

notáveis personalidades do panorama cultural português e sendo alvo do interesse de 

todos os que a ela se dedicaram enquanto docentes, palestrantes, colaboradores, ou de 

qualquer outro modo, certo é, que, “a Universidade Popular foi inteiramente livre” 

(Santos 1990: 122), independente e isenta de interesses, isto é, não teve qualquer 

partidarização ou subserviência.  

No que diz respeito à pedagogia, a posição de Teixeira de Pascoaes partilha 

aspetos comuns com Leonardo Coimbra, o grande pedagogo da Renascença Portuguesa 

e filósofo do criacionismo. Com efeito, aproximava-os um profundo interesse pela 

Cultura e um vivo entusiasmo por ideias comuns e Pascoaes inspira-se em Leonardo 

Coimbra para a fundamentação das suas ideias em prol do movimento Renascença 

Portuguesa, sendo evidente o contributo filosófico criacionista de Leonardo na educação 

nacional e no advento da Era Lusíada. Se a Teixeira de Pascoaes subjaz a imanência da 
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saudade, a Leonardo Coimbra subjaz a liberdade criadora do criacionismo. Porém, 

“tomando em conta Rousseau e o lado “romântico” e heterodoxo da questão, ambos 

substituem os intuitos moralizantes provindos da pedagogia tradicional e o empirismo da 

escola positivista lisbonense em vigor por uma grande preocupação existencial” (Soares 

2007: 274). Como tal, perseveram numa reforma educativa que englobe todos os ciclos 

de ensino, sendo que a missão primeira da Renascença Portuguesa deverá fundar-se na 

educação do povo, por via de escolas e das suas universidades populares. Estes dois 

autores insistem na eleição de uma verdadeira cultura portuguesa, num amor pela Pátria, 

na garantia da nossa independência, num ideal pedagógico avesso ao vigente, 

combatendo “o figurino francês de mistura com a asneira nacional” (Coimbra apud 

Soares 2012: 25), pois é de suma importância neste solene momento da vida da Pátria, 

momento da sua independência cultural, que se liberte dos ditames estrangeiros cujos 

figurinos em nada salientam a profundidade da alma nacional. Nesta escusa, a alma 

nacional erguer-se-á  triunfante e reveladora da nossa grandeza nacional, mas também de 

enorme alcance cósmico.   

Outras opiniões foram opostas a esta. Por exemplo, à luz da conceção de Raul 

Proença, que tem uma visão idealista diferenciada da de Teixeira de Pascoaes e da de 

Leonardo Coimbra, havia que valorizar as novas ideias, provindas do estrangeiro, 

nomeadamente as progressistas, eivadas de positivismo e socialismo, na difusão de uma 

renascença política e social. Desta forma, seria fatal a ligação política de Raul Proença à 

Renascença Portuguesa e à A Águia, pois estas posicionaram-se à margem desta teoria. 

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, entre outros, não partilhavam estas ideias e 

antes consideravam tónico para a Renascença revalorizar a cultura nacional, o 

revigoramento de qualidades próprias, de exaltação da Raça, colocando-se à parte da 

corrente demasiado perigosa, que ficou conhecida como o internacionalismo. Portanto, a 

promoção do que é português, o conhecimento das capacidades do povo de Portugal e o 

progresso espiritual da Pátria eram, em síntese, os fundamentos primordiais da atividade 

da Renascença Portuguesa. No entanto, os defensores destes princípios, não se 

mantiveram fechados ao exterior, apenas pretenderam que o que era estrangeiro não 

dominasse o que era nacional. 

A Vida Portuguesa, cuja publicação viria a ficar a meio, procura documentar a 

obra levada a cabo pela Renascença Portuguesa e tem, sobretudo, um âmbito “de 

intervenção cívica nas questões políticas, tem uma ambição muito mais explícita de 

reforma e formação cultural dos cidadãos” (Meirinhos 2010: 12). Assume-se, também, 
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como o órgão do movimento de criação de universidades populares, tema que foi 

abordado por muitos autores, incluindo Jaime Cortesão, Teixeira de Pascoaes e Leonardo 

Coimbra. As Universidades Populares foram uma proposta forte da Renascença 

Portuguesa. Como afirma Alfredo Ribeiro dos Santos, “a criação das Universidades 

Populares surgiu como principal realização da obra educativa, necessariamente 

considerada prioritária” (Santos 1990: 119) pelo movimento cultural portuense. Estas 

universidades foram claramente defendidas por várias individualidades, entre as quais se 

destaca Leonardo Coimbra, pelo facto de se ter focado particularmente na sua conceção 

e ação didática. Tomando como exemplo esta tipologia de ensino em França,  

na Universidade Popular do Porto, inaugurada em 9 de Junho de 1912, houve a 
preocupação de adaptar os cursos às nossas condições, a partir das correções 
aconselhadas pela experiência francesa. Assim, adoptaram-se programas menos 
ambiciosos e procurou-se atrair o interesse para uma utilidade futura, despertando 
vocações para o ensino profissional. Mas, apesar de todos os esforços, a frequência 
de operários foi pequena, por falta de uma preparação primária geral. Se a finalidade 
considerada ficou comprometida, a Universidade Popular do Porto foi largamente 
frequentada pela classe média, também necessitada de instrução e educação (Santos 
1990: 122-121).  

Na Universidade Popular do Porto tiveram lugar basicamente, duas tipologias de 

cursos: Cursos Públicos e Cursos Especiais. Estes cursos funcionaram sob a chancela da 

Renascença Portuguesa, sendo ministrados pelas mais referenciadas e credíveis 

personalidades, entre as quais Leonardo Coimbra. No exercício deste ministério 

“Leonardo Coimbra revelaria a sua poderosa influência em sucessivas gerações de alunos 

e discípulos” (Santos 1990: 124). Como acrescenta Alfredo Ribeiro dos Santos, “o Curso 

de Filosofia e de História da Filosofia, que nesse ciclo [Leonardo Coimbra] regeu, devem 

ter despertado um extraordinário interesse prolongando-se, para além dele, por um 

marcado estímulo capaz de vencer a inércia do pensamento e abrir os caminhos da 

Cultura” (Santos 1990: 124). 

Para facilitar o desenvolvimento deste plano educativo e para conseguir a 

amplitude que se desejava obter com o mesmo, “na A Vida Portuguesa foram publicados 

os quadros com os cursos, professores e horários dos Cursos Especiais da Universidade 

Popular do Porto, que interessa referir para avaliar a importância do projecto de ensino 

que a Renascença Portuguesa se propunha realizar” (Santos 1990: 124). Assim, o 

programa abrangente, porque direcionado para alunos diferenciados, “compreendia a 

língua portuguesa (com uma parte dedicada à ortografia), línguas estrangeiras (francês, 

inglês, alemão e russo), literatura portuguesa e história de Portugal; escrituração, 
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contabilidade e direito comercial, desenho, trabalhos manuais e modelação e, ainda, 

iniciação à música” (Santos 1990: 124). 

Leonardo Coimbra, prefaciando o livro que daria conta das lições do curso de 

filosofia da Universidade Popular do Porto, esclarece que “toda a realidade é 

pensamento, e, do granito ao homem, tudo é harmonia, ideia ou pensamento” (Coimbra 

2005c: 179), e acrescenta: “a liberdade dum pensamento, que se possui e excede, que, 

fazendo de si ponto de apoio, abraça e mede todo o Universo, só atingida por ímpetos e 

escaladas” (Coimbra 2005c: 179). Portanto, para alcançar o que Leonardo Coimbra 

denomina de pensamento das alturas, é necessário esforço, trabalho e criação. Chama 

ainda a atenção para o facto de que somente os que atentam e procuram esse pensamento 

elevado, realmente o encontram. Nas suas próprias palavras: 

pode ser entendido o alerta pelos que, de coração atento, esperam e vigiam; passará 
esquecido para os que vivem dobrados sobre a terra em esgotante esforço de 
actividade física e para os que entorpecidos de luxo e revoltosa sensualidade. Quer 
dizer que só há um processo de vulgarizar o pensamento das altitudes (…), [que] é 
subir o vulgo à altura do homem (Coimbra 2005c: 179). 

As universidades populares são uma obra que cabia à Renascença Portuguesa 

realizar, pois apenas educando para a curiosidade e para a pesquisa as almas realmente 

atentas se atingiria o pensamento elevado e a essência humana, tornando-se essencial 

despertar, chamar e abranger os adormecidos e os oprimidos. Esta conceção das 

universidades populares vai ao encontro do pensamento de Teixeira de Pascoaes, que 

entendia ser pelo despertar das virtudes ou qualidades dos portugueses que se granjearia 

a perfeição humana com contornos universalistas e, assim, “o aventureiro da terra e o 

peregrino do espírito elevam-se além da nacionalidade, à altura do Homem que excede 

infinitamente o homem” (Soares 1999: 547). Mas, como afirma António Quadros: “tal 

pedagogia implica antes de mais nada, em Leonardo Coimbra, uma reflexão acerca do 

que poderíamos considerar uma dialéctica da situação nacional-cultural do homem e da 

teleologia universalmente humana, modalidade educacional da velha dialéctica do 

múltiplo e do uno” (Quadros 1992: 291). A este desafio “Leonardo Coimbra responde 

que a filosofia criacionista, é não só um método dialéctico e construtivo, mas também 

um método pedagógico” (Quadros 1992: 290). É que, no âmbito do criacionismo, pode 

considerar-se que “construindo o homem, construindo a sociedade, ela conduzirá e 

orientará a civilização” (Quadros 1992: 290), sendo que, para isso, a filosofia proposta 

por Leonardo Coimbra, ou seja, a filosofia criacionista tem de congregar em si a virtude, 

o bem, a santidade, o amor e a graça. Este postulado é tendencialmente cósmico e
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universal, pois “podemos dizer que, assim como Leonardo postula um criacionismo 

individual, a partir do espírito e do pensamento do indivíduo que cria porque pensa e 

enquanto pensa, igualmente postula um criacionismo nacional, a partir do espírito 

coletivo ou do pensamento do povo que faz a nação” (Quadros 1992: 291-292). E, como 

nos dá a entender em O Criacionismo, “só pode aliás haver renascença do próprio espírito 

dum povo quando este, descaracterizado por influências estranhas, procura o seu 

verdadeiro espírito” (Coimbra apud Quadros 1992: 292). Aliás, esta é uma asserção 

comungada pelos poetas e pensadores da Renascença Portuguesa, entre os quais se 

encontra o próprio Teixeira de Pascoaes, quando afirmava na Arte de Ser Português, ser 

primordial instruir, educar e criar portugueses segundo a verdade portuguesa. Nesta 

asserção, e “devido às figuras literárias das margens do Douro – cuja obra se orienta no 

sentido antipositivista, metafísico, intuitivo e misticizante, expressos dentro das linhas 

do Saudosismo, do Sebastianismo e do Criacionismo – não assistimos ainda à 

desintegração da paideia portuguesa” (Soares 2007: 274). Logo, “ao invés da consciência 

de decadência, brota a de ressurreição nacional” (Soares 2007: 274), e “é na lógica de 

um tal contexto que o profeta pedagogo e civilizador aposta na renovação, construção e 

difusão da Saudade, mito nacional com fundas raízes no passado literário e na alma pátria 

que o gerou” (Soares 2007: 274). Nesta linha de pensamento, uma plêiade de poetas 

pátrios foi enaltecida por Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, pois “tanto é o amor 

do poeta e do sábio que o seu povo se alarga e ilimita, e um perscruta a vida de todos os 

seres e o outro liga a sua inteligência à solidariedade universal” (Coimbra 2007: 50). 

O espírito reformador de Leonardo Coimbra implicou a democratização da 

cultura e do ensino e, como afirma Spinelli, “a sua implícita filosofia da educação 

estabelece respeito ao harmonioso desenvolvimento bio-psicológico do ser humano” 

(Spinelli 1985: 229). Antecipa, inclusivamente, o saber instintivo “aquela parte de saber 

que gratuitamente nos é dada no funcionamento natural dos nossos órgãos” (Coimbra 

2006a: 57). E, assim como Pascoaes se manifestou aos jovens para a aprendizagem de 

ser português, igualmente Leonardo Coimbra previu a importância de educar bem desde 

a infância. Defensor da arte e apologista desta vertente no ensino, considera que esta é 

imprescindível no contexto do conhecimento global e propõe, então, que a “primeira 

educação deve ser artística, e as próprias virtudes morais só podem ser dadas à criança 

pelas implícitas intimações de harmonia estética” (Coimbra 2006a: 101). Recrimina que 

se tratem as crianças como adultos, aplicando-lhe medidas educativas impróprias para a 

sua idade. A realidade é que por esta altura convivia a iliteracia com ausência de 
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frequência de escola, havia muitas crianças a quem a oportunidade de estudar foi negada, 

pelos mais variados motivos. Muitas destas crianças chegaram à altura da implementação 

da universidade popular, que também se destinava a elas, agora adultos, mas as 

dificuldades em participar eram enormes, por falta de conhecimentos de base. Desta 

forma, muitos dos possíveis frequentadores foram afastados. Neste sentido, também 

foram ministradas aulas noturnas de instrução primária, dirigidas a crianças e também a 

adultos. 

Como a educação, no entendimento das universidades populares, estava orientada 

para o povo, num maior número possível, e dada a grande franja de povo inculto ou 

pretensamente culto, o declínio intelectual e a falta de um ideal coletivo, houve 

necessidade de colmatar estes problemas e de expandir o horizonte universitário. Assim, 

a Renascença Portuguesa compromete-se a expandir estas instituições, e no dia 24 de 

novembro de 1912, em Coimbra, inaugura-se a segunda Universidade Popular, liderada 

por Augusto Casimiro. Leonardo Coimbra, figura representativa do Comité do Porto, na 

sua mais que reconhecida “arrebatada eloquência e rara erudição” (Santos 1990: 125), 

impressiona os muitos estudantes e populares que ali acorreram para assistir à solenidade 

das cerimónias dessa inauguração. O discurso foi de tal ordem impressionante que a 

cidade de “Coimbra, ali representada pelos seus primeiros elementos – o académico e o 

operário, por várias vezes se levantou a ovacioná-lo com entusiasmo e esse é o melhor 

comentário ao seu discurso” (Santos 1990: 125). O primoroso discurso do ilustre 

professor teve a vantagem de desfazer certos equívocos mal intencionados em torno de 

Leonardo Coimbra e do movimento cultural da Renascença Portuguesa e as ovações 

abonaram a seu favor. Por certo, aqueles que por maldade, ignorância ou inveja 

desacreditaram, obviamente ouviram com atenção e “o discurso de Leonardo Coimbra 

mostrou-lhes decerto a verdade inteira e eles convenceram-se” (Santos 1990: 125). 

Persuadidos, “aplaudiram com fervor e mostraram-se em toda a sua sinceridade” (Santos 

1990: 125). O cerne da oratória era acerca do papel a desempenhar pelas Universidades 

Populares, que não pretendiam 

dar um grande número de conhecimentos científicos mas sim, e em primeiro lugar, 
criar o homem livre, mostrando a grande dificuldade e coragem moral que há em sê-
lo, e disse ser absolutamente necessário ensinar o homem a amar, a pensar e a 
trabalhar, prevendo a formação duma nova síntese religiosa que será a base de novas 
formas sociais (Santos 1990: 125).   
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O orador, nesse âmbito, “mostrou como o papel dos portugueses podia ser ainda 

grande e comparável ao que desempenhou nos tempos das descobertas, e, descrevendo o 

Pensar de Rodin, viu nele uma previsão já da necessidade dessa nova síntese” (Santos 

1990: 125). Nesta asserção conflui Teixeira de Pascoaes, em termos de apontar as 

Descobertas como o exemplo que nos pode asseverar de que seremos novamente capazes 

de levar a cabo as tão desejadas novas Descobertas. Para que isso seja possível, e neste 

aspeto Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra estão em pleno acordo, é necessário 

educar o povo para essa missão. No entanto, essa nova síntese religiosa proposta pelo 

filósofo Leonardo Coimbra ganha em Pascoaes o perfil de Igreja Lusitana. 

Os proponentes das universidades populares tiveram o real e efetivo propósito de 

que as mesmas fossem bastante frequentadas, como também apelou o operário que tomou 

a palavra a seguir a Leonardo Coimbra. No seu discurso, este operário elogia o trabalho 

desenvolvido pela Renascença Portuguesa e pede aos que o ouvem: “para que viessem 

à Universidade Popular dar-lhe o seu auxílio e colher nela os ensinamentos que não 

podem tirar dos liceus e Universidades Oficiais” (Santos 1990: 125).  

A primeira lição a ser ministrada, nesta segunda universidade popular intitulou-se A 

Educação e as Universidades Populares. 

Entretanto, A Vida Portuguesa noticiou a abertura de uma secção da Universidade 

Popular na Póvoa de Varzim, no dia 7 de dezembro de 1912, onde foram conferencistas 

Leonardo Coimbra e Jaime Cortesão, cabendo ainda a Leonardo levar a cabo as palestras 

científicas, às quartas e sábados. Seguir-se-ia a inauguração da Universidade Popular de 

Vila Real, a 1 de dezembro de 1913, que contou com a presença de Álvaro Pinto, Jaime 

Cortesão e Teixeira de Pascoaes, para quem a finalidade das universidades populares era 

a promoção da cultura lusitana, não no sentido retrógrado mas de progresso, de 

renovação. A Renascença Portuguesa ainda ponderou a possibilidade de abrir uma 

Universidade Popular em Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores. 

O ideário da Renascença Portuguesa permaneceu fiel à intenção do 

ressurgimento de Portugal pela cultura e pela educação, de modo que toda a sua atividade, 

nas mais diversas vertentes, inclusivamente as universidades populares, focava-se 

incontornavelmente no objetivo de cultivar os portugueses patrioticamente para a 

realização do alto desígnio que lhes estava destinado. A este respeito, Pascoaes proferiu: 

eis aqui o sonho mais alto que nos deve orientar, mesmo na obra primária da 
Renascença Portuguesa, a qual consiste em educar o Povo, por meio das suas escolas 
e das suas Universidades Populares. Mas é preciso que esta educação se faça num 
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sentido essencialmente nacional, de maneira a integrar a alma da Pátria no seu 
carácter originário, na sua personalidade própria, que a torne inassimilável e 
resistente às ambições de fora... (Pascoaes 1988j: 170).  

Em nossa opinião, Leonardo Coimbra é devedor de Teixeira de Pascoaes nesta 

ideia de que a recuperação das energias criadoras perdidas pode reabilitar as nossas 

qualidades originais, fazer renascer o povo, que deve ser culto e educado no amor pela 

Pátria, no encontro com a sua alma lusíada. 

Em súmula, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra não poderiam estar mais 

de acordo com o espírito da Renascença Portuguesa. Contribuíram para o ideário deste 

movimento e o mesmo espelha o seu próprio sentimento cultural, espiritual e patriótico. 

2.2 O Pedagogo do criacionismo 

Na mesma linha de Teixeira de Pascoaes, que considerou caber à mocidade 

empenhar-se na arte de ser português, encontramos Leonardo Coimbra, que afirma que 

“à geração nova cumpre encher o futuro de ideal e de beleza” (Coimbra 2004k: 258). 

Responsabiliza os professores, considerando-os os mandatários para tal missão, pois “os 

senhores [professores] têm o dever indeclinável de sentinelas do Ideal” (Coimbra 2004k: 

258). Incluindo-se a ele próprio enquanto pedagogo, afirmou o seguinte: “nós professores 

temos o dever de transmitirmos as conquistas da experiência humana e da nossa própria 

experiência” (Coimbra 2004k: 258), sendo que em conjunto “professores e estudantes, 

em nossos carinhosos braços recebamos a missão sagrada, que nos constitui os obreiros 

do Futuro” (Coimbra 2004k: 258). Tanto Teixeira de Pascoaes, como Leonardo Coimbra 

convocam a mocidade para o ressurgimento de Portugal, por neles se visionar o vigor e 

o futuro.

Teixeira de Pascoaes, o Poeta-Pedagogo da verdade portuguesa, indicou o 

caminho através do manual didático, que aconselhou e considerou ser útil aos estudantes. 

Por sua vez, Leonardo Coimbra, o Filósofo-Pedagogo do criacionismo, apontou 

caminhos pedagógicos e atuou enquanto docente e ministro, atividades que lhe 

permitiram passar à prática algumas das suas conceções teóricas. Ao traçar o Quadro da 

Educação, Leonardo Coimbra afirmou que “a educação oficial será, pois, dada no seu 

mínimo a todos e aberta no seu máximo aos mais capazes, venham de onde vierem” 

(Coimbra 2010: 170). Numa perspetiva holística e sistémica apontava que, “a educação 

não pode fazer-se por um simples ministério, ela é uma obra de conjunto em que todos 
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terão de intervir”  (Coimbra 2010: 170), envolvendo uns quantos ministérios, segundo as 

áreas a abordar. Nesta visão, alargada e abrangente da educação, demarcando a 

importância da mesma, considera que a sua finalidade “está na valorização das liberdades 

co-criadoras da cultura nacional humana: seja cultura humana a que pertencemos em seu 

esforço lusitano” (Coimbra 2010: 170). Logo, a sua finalidade está na “criação e 

expansão dum lusitanismo, que seja a travessia do espírito cultural em almas 

portuguesas” (Coimbra 2010: 170). Desta forma, ao promover a educação e criação de 

portugueses segundo a verdade portuguesa, aproxima-se do propósito educativo 

pascoaesiano. Por conseguinte, os dois autores alegam todo o interesse em educar dentro 

dos padrões lusitanos e pretendem que a educação abranja o maior número possível de 

cidadãos, pese embora Leonardo preconizasse que nem todos estariam destinados, 

chegada a hora de frequentarem a universidade. Note-se que Leonardo Coimbra, o 

Mestre, ao longo da sua obra pedagógica, para além do mais,  

concebe e realiza a Faculdade de Letras do Porto, momento alto e singular da 
Universidade portuguesa, como uma projecção do espírito da Renascença 
Portuguesa, de que fora, com Pascoaes, um dos grandes animadores, isto é, do espírito 
de uma Renascença de Portugal, segundo o pensamento criador português; como uma 
instituição não só antidogmática, mas também antipositivista e antimaterialista; como 
uma instituição liberal, preconizando métodos de livre pensamento e diálogo 
(Quadros 1992: 295).  

Portanto, o Pedagogo-Criacionista defendia o espírito de liberdade criadora e 

métodos de ensino fundamentados no pensamento livre e no diálogo. O processo para o 

conhecimento essencial, como postulado por Leonardo Coimbra, envolve o seguinte: “da 

noção ao conceito, do conceito à intuição, da intuição à reminiscência, da reminiscência 

à ideia ou arquétipo, vai um caminho levitante que Leonardo considerava a grande via, 

ao mesmo tempo reveladora e dialéctica, do conhecimento essencial” (Dionísio 1983: 

29). Por sua vez, a sua obra assume um cariz educativo, talvez porque pretendia 

direcioná-la para o público, para os obreiros da nação e para as forças decisivas do país. 

A este respeito Sant`Anna Dionísio afirma: 

ao longo de toda a sua obra, na verdade apressada mas iluminante e 
extraordinariamente educativa, poderá qualquer estudioso atento (que saiba desfazer-
se do malévolo e rochoso preconceito, – de raiz sergiana –, de que essa obra era mera 
retórica), descobrir sugestões, perspectivas, sínteses de reflexões gnoseológicas, 
invocações de teorias e concepções científicas que bem demonstram a larguesa da 
sua inteligência e a amplitude da sua cultura humanista (Dionísio 1983: 29).  
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Esta análise de Sant`Anna Dionísio também nos dá conta de que, tal como 

Teixeira de Pascoaes, também Leonardo Coimbra viria a ter a oposição intelectual de 

António Sérgio, cujo pensamento diferia do de ambos e de como a obra leonardina pode 

ter implicações práticas.  

Como Pascoaes, também Leonardo Coimbra invocou o lirismo que “procura o 

verdadeiro, o original sentido de cada alma” (Coimbra 2004k: 257), a importância do 

poeta lírico que “para interpretar as almas, começa pelo que elas apresentam de mais 

imediatamente concreto, achará no indivíduo o amor que o une ao ente amado” (Coimbra 

2004k: 257), uma espécie de saudade pascoaesiana, sendo que “com esse amor ele o pode 

enredar e prender à família, à humanidade, ao Universo inteiro” (Coimbra 2004k: 257). 

Neste sentido, Leonardo Coimbra invoca Camões, pois “na obra de Camões temos a alma 

lusitana” (Coimbra 2004k: 257) que subjaz a um conjunto de princípios a ter em conta, 

visto que, “nessas virtudes antigas devemos ir buscar a força para a obra de hoje” 

(Coimbra 2004k: 257). Assim, “sem Camões as forças vivas da Pátria portuguesa não 

teriam lugar espiritual e terreno onde vivessem a nosso lado, insinuando-se no presente, 

sempre a demandar e a criar um novo e glorioso futuro” (Coimbra 2009a: 99). Como 

Pascoaes, Leonardo recupera em Camões a espiritualidade própria do povo português, 

relembrando a sua importância para a glória de Portugal. 

Tal intento, ou ação “não será um futuro de novas descobertas ou conquistas 

guerreiras” (Coimbra 2004k: 258), todavia “aquela audácia mística, que nos fez ir 

procurar os mundos desconhecidos, empreguemo-la na descoberta dos ignorados mundos 

da nova justiça, mais humana, mais inquieta e mais amorosa” (Coimbra 2004k: 258). 

Apelando a um sentido de justiça e de fraternidade humanas, Leonardo Coimbra tem em 

conta que “aquela coragem e aquela lealdade bem precisas nos são para a obra de 

perfectibilidade moral e social que a consciência nos exige” (Coimbra 2004k: 258). 

Numa postura de amor a Portugal, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra dirigiram 

a sua mensagem pedagógica aos mais novos com a certeza de serem estes os mais bem 

posicionados para a acolherem e para a inovação. Mas, em vez de adotarmos figurinos 

estrangeiros, devemos rever-nos nos nossos defeitos para podermos evoluir nas nossas 

qualidades, ou seja, no entendimento de ser português, desde bem cedo, desde a 

juventude, altura em que tudo se apreende, nomeadamente a arte de ser português e a 

liberdade criadora que, no fundo, lhe subjaz. 
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2.3 Conduta cívica e moral 

Cremos não restarem dúvidas quanto à conduta cívica e moral destas duas 

personalidades da cultura pátria, nomeadamente visível na luta que travaram pelo 

ressurgimento de Portugal, empenhando-se ambos no projeto cultural portuense e em 

muitas outras causas nacionais. Os dois, tanto Leonardo Coimbra, como Teixeira de 

Pascoaes, acreditaram e empenharam-se na educação nacional, no intento de verem de 

novo um Portugal mais autenticamente português, um Portugal reerguido e orgulhoso da 

sua história passada, mas sobretudo desperto no presente para a reconquista futura da 

grandeza outrora granjeada. Ambos cultivaram a alma pátria, no que sabemos ser “um 

culto futurista” (Patrício 1996: 50). Cultivaram-na, num orgulho de ser português, no 

respeito e valorização do que é nosso, numa não acomodação aos ditames internacionais. 

Embora aceitassem abertura aos outros e o que vinha de fora como sendo enriquecedor 

de conhecimento, o mesmo não deveria funcionar como uma regra imposta. Justifica-se, 

assim, a convergência entre os dois na rejeição ao que era importado, seguindo o “sonho 

nacional de Renascença, o alto destino imposto a Portugal pela Tradição e pela Herança” 

(Pascoaes 1998: 119, ASP). A sua visão da cultura portuguesa partilha o sentido que 

ambos lhe dão de cultura humana e universal.  

Ambos estavam preocupados com a vida política e social do seu país, ambos, de 

forma específica, vislumbraram um futuro promissor para o mesmo, aos dois a atividade 

literária, religiosa e filosófica deu poderes de revelação e tiveram uma vida pública, a 

favor do coletivo. A obra deles, como escritores, como pensadores, como oradores, como 

defensores de ideais, é, de facto, uma demonstração de uma conduta cívica em prol dos 

outros e da sociedade.  

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, defronte das adversidades, das 

polémicas e das críticas, souberam continuar o seu caminho e fazer prevalecer o bem 

desejado a Portugal. As suas ideias foram de tal forma visionárias, que, na atualidade, 

continuam a ser inspiradoras. Legaram o seu pensamento, direcionaram a sua pedagogia 

para os mais novos, depositaram na juventude a sua confiança, pois esta é mais ávida de 

mudança, aceita melhor as novas aprendizagens, dentro dos valores nacionais e humanos 

e, sobretudo, porque nela se contempla o futuro.  
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3. A função de portugalizar Portugal

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes depositaram na República Portuguesa 

e na portugalidade toda uma esperança. A Monarquia deposta tinha votado o país à 

miséria social, económica e política, o que já tivemos oportunidade de destacar, num 

outro ponto deste estudo. 

O espírito da Renascença Portuguesa, nascido nesta conjuntura, foi amplamente 

abraçado por Teixeira de Pascoaes e por Leonardo Coimbra e teve como missão relevante 

educar os portugueses, dentro de um espírito de, no seio da cultura portuguesa, 

portugalizar Portugal. Como afirmou o Poeta-Filósofo, não existe “pior erro do que esse 

de cultivar num Povo qualidades estranhas, que lhe não pertençam por natureza” 

(Pascoaes 1988i: 73, ASS), pelo que, pobres dos povos que assim pensam e não 

valorizam a sua tradição e a sua herança onde se buscam as novas energias criadoras. 

São povos votados ao esquecimento e sem caráter cultural e coletivo. No fundo, Pascoaes 

encontra no povo a razão de ser português, “o sangue e a alma do País” (Pascoaes 1988a: 

4, ASS), embora continuasse a existir uma pequena parte do povo que imitava o modelo 

estrangeiro, como refere, da seguinte forma: “é uma mixórdia europeia sem carácter, sem 

pátria, um pouco parisiense e romana, um elemento apenas de dissolução e morte” 

(Pascoaes 1988a: 4, ASS). É no povo que Pascoaes acredita, aliás foi no meio deste povo 

que escolheu viver, quando se refugiou no Solar de Pascoaes, sentindo-se ele próprio um 

camponês. Para Pascoaes, o povo é, na sua essência, “aquela Alma excepcional, 

instintivamente naturalista e mística, que criou a Saudade, promessa de uma nova 

Civilização Lusitana” (Pascoaes 1988a: 3, ASS). Claro que o povo português é o 

conjunto de todos os portugueses, todavia, o seu ajuste e maior comprometimento é com 

uma larga franja dos camponeses, que sempre defendeu por serem hostilizados, tanto 

pelo padre, como pelo proprietário, como evidenciado na seguinte citação de Pascoaes: 

“nesta sagrada hora da nossa história, em que o povo português, liberto enfim, da 

escravidão e da corrupção monárquicas, principia a respirar e a viver uma vida mais justa 

e verdadeira, não devemos esquecer as nossas pobres populações rurais, distantes das 

cidades onde esta nova vida se agita” (Pascoaes 1988a: 3, ASS). Neste povo rústico e 

genuíno, Pascoaes visiona o futuro de Portugal e assim “como o Portugal de D. João I, o 

de 1640, o de 1810, o Portugal republicano só pode e deve contar com o Povo” (Pascoaes 

1988a: 4, ASS). Assim, “o povo rural e agrícola, a quem a terra oferece a sua mão de 
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Noiva fecunda, depois de educado e libertado, será a base indestrutível duma democracia 

rústica e campestre, que há-de dar a sua flor original e eterna, sob a invocação de Pã e de 

Jesus” (Pascoaes 1988a: 4, ASS). Traçada esta axiologia, cujo epicentro se encontra no 

povo, mas mais no povo rural, cuja alma se volta para a Natureza e para a mística, “invoca 

Pã e Jesus: os valores da Terra e os valores do Céu” (Patrício 1996: 69), emergem as 

linhas orientadoras do ideário e do programa de ação para portugalizar Portugal. Este 

ideário e programa, assim, tem as raízes mais profundas na alma portuguesa, que reside 

no nosso povo, não esquecendo, porém, que Pascoaes simbolicamente circunscreve esse 

povo a uma paisagem específica – a sua, que tão bem poetou e a concebeu como altar do 

mundo.  

A função de portugalizar Portugal cabe, segundo o pensamento pascoaesiano, 

não só no contexto de alma portuguesa, mas também de Raça e ainda do génio português. 

A existência de uma alma portuguesa, extensível ao conceito de Raça e de Génio 

português, dá sentido ao ato de portugalizar Portugal, pois estas qualidades 

intrinsecamente portuguesas têm de ser devidamente cultivadas para Portugal poder 

ressurgir, enfim, dentro dos padrões e da matriz cultural que nos subjaz enquanto Povo 

antigo, desde a Origem ou início da Nacionalidade. Ora, se “a alma portuguesa existe, e 

o seu perfil é eterno e original”, há que interiorizar que a originalidade criadora e

interventiva desta alma pode ser reavivada e pode voltar a destacar-se, no sentido de

alcançar a regeneração de Portugal. Esta alma, com os atributos preciosos de que dispõe,

como o espírito da nossa Raça e do Génio lusitano, pode portugalizar Portugal, conferir-

lhe autenticidade, porque a nossa alma portuguesa é inconfundível e a ela compete fazer

a Renascença. Portanto, como afirma Pascoaes, “implantemos a alma portuguesa na terra

portuguesa, para que Portugal exista como Pátria, porque uma pátria é de natureza

puramente espiritual, e as únicas forças invencíveis são as forças do Espírito” (Pascoaes

1988e: 40, ASS). E para que este portugalizar se cumpra, atendamos também ao

pensamento de Leonardo Coimbra que, a este propósito, faz o seguinte apelo:

“portugueses querendo que a sua Pátria viva a única vida das pátrias, que é a do Espírito,

queremos que o que constitui a sua fisionomia cada vez melhor se desenhe em linhas

mais firmes: só assim ela será pronta a entrar em beleza e lealdade na harmonia da

civilização humana” (Coimbra 2009b: 102). Tanto Leonardo Coimbra como Teixeira de

Pascoaes confluem no sentido de portugalizar Portugal e ambos condenam o modelo

importado e o positivismo da escola lisboeta de influência sergiana, o que valeu a ambos

alguma polémica com António Sérgio. Mas, ainda bem que a pluralidade existe, porque
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nela sobrevive a virtude de doar ao mundo, neste caso a Portugal, novos imaginários, 

novas prestativas e aspirações para o futuro. 
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CAPÍTULO II. Antropologia Filosófica e Visão da Natureza 
em Pascoaes e Leonardo Coimbra 

Contemplar é ser, de algum modo, 
a figura contemplada. 

(Pascoaes 1999: 86, VE) 

Que desta vez o grito de regresso à 
Natureza vem dos próprios sábios. 

(Coimbra 2004: 255) 

1. O Poeta-Filósofo e o Filósofo-Poeta aproximados pelo Marão

1.1 Unidos pela paisagem de infância 

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra eram oriundos de famílias bastante 

numerosas, sendo que um era mais contemplativo e o outro mais sonhador, certo é que 

ambos nasceram no seio da mesma montanha, o Marão, que foi muito evocada nas suas 

obras, embora mais profusamente na literatura pascoaesiana. Os dois eram vocacionados 

para o cismar, disto deu-nos conta a irmã predileta do Poeta-Filósofo, em relação a 

Pascoaes, e o próprio Filósofo-Poeta, em relação a si próprio, escrevendo-o, “sim, foi no 

colégio que aprendi a cismar” (Coimbra 2006a: 96).  

Teixeira de Pascoaes visionou a serra que o trouxe ao mundo e pela qual foi 

sublimado, seis anos antes de Leonardo Coimbra, justamente, a diferença de idade 

existente entre os dois. Ao conhecerem-se nunca mais deixaram de ser amigos. Mesmo 

que dissemelhanças intelectuais subsistissem, todavia foi sempre grande o respeito e a 

admiração que souberam manter até à partida prematura, desta vida, de Leonardo 

Coimbra. Ambos acabarão por tecer, oral e literariamente, opiniões de um sobre o outro, 

por várias vezes, significado da estima e da deferência que os unia. Dele, num texto, 

precisamente titulado O Poeta Teixeira de Pascoaes, Leonardo escreverá, “a sua poesia 

supõe uma filosofia, não a procura; traduz na palavra ritmada a exuberância da sua vida 

interior” (Coimbra 2004f: 135). Continuando a dar sentido ao âmago pascoaesiano, 

Leonardo, adita, “por isso, ela [a poesia] é a imagem fiel da vida; daí, a frescura, a 

bondade, a saúde, a fluidez sonhadora, vaga, dos seus versos” (Coimbra 2004f: 135). No 

fundo, Teixeira de Pascoaes é um outro sonhador, cuja sinceridade e autenticidade não 
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passaram despercebidas a Leonardo Coimbra, antes o cativaram, e, indo mais longe 

destaca, no mesmo texto, que, 

quantas vezes na primavera, perdidos, alheados no meio do campo, o ouvido perto 
do tronco que carreia o sangue para a flor, esquecidos, recebendo em pleno rosto as 
lufadas genésicas da criação que trabalha; sentimos de repente o espasmo da vida, e 
o nosso eu, dsevairadamente arrastado na corrente impetuosa do Ser, ouve-lhe as
pulsações do seu imenso coração e o seu murmúrio criador dizer: “para além, para o
sonho, para o porvir” (Coimbra 2004f: 135).

A sua alma percetível e comovente reflete-se na sua escrita e na sua lealdade para 

com as coisas e muito particularmente para com as da Natureza, segundo o poeta 

amarantino muito mais respeitadoras e emotivas ao ponto de declarar, numa carta 

endereçada a sua irmã Maria da Glória, em setembro de 1949, que, “a alma da Natureza 

é mais sensível que a dos homens” (Pascoaes apud Vasconcelos 1996: 144).  

Desde cedo, marcou-os a vivência escolar, sendo que Leonardo padeceu no 

colégio onde estudou em Penafiel, como Pascoaes sofreu na ida para a escola, sobre o 

que afirma ser: “o momento em que um novo personagem quer substituir-se à nossa 

pessoa verdadeira” (Pascoaes 2001: 87, LM), ou seja, “é o momento em que nos 

separamos da Natureza e nos adaptamos à sociedade” (Pascoaes 2001: 87, LM), o, que 

coincidirá com o começo da perda da idade de ouro, essa idade que nunca saudosamente 

o largou e que em Leonardo é traduzida em “o homem de génio partiu da infância,

percorreu o mundo e voltou com os mesmos olhos infantis, cheios das mesmas

interrogações” (Coimbra 2006a: 53), capaz de, ao longo da vida se extasiar em

interminável questionamento acerca do Universo, num modo pueril e amoroso que lhe

confere o poder de retornar à infância, porque a memória lho permite. Assim sendo,

“diante de uma infância fugidia, da transitividade da natureza, só a memória permitiu ao

homem Leonardo Coimbra opor-se ao problema do desgaste” (Spinelli 1981: 227), e,

como solução “a esse problema, Leonardo Coimbra e o poeta Teixeira de Pascoaes

respondem com memória: é um contínuo despertar-se, um entornar-se sobre o Universo

em admiração e interrogação” (Spinelli 1981: 227), pois “Não é o mundo de Platão, não

é o mundo de Leibniz um regresso saudoso à primeira e irredutível analogia?” (Coimbra

2006a: 53); e não o é para Pascoaes e Leonardo? Cremos que sim, por isso, a perene

união com a paisagem de infância, o próprio rasto da Origem, do Princípio, da Verdade.

Mas, “essa memória é ainda um esforço de conservar a infância, de não perder o frescor

das sensações infantis, de ver imediatamente” (Spinelli 1981: 227), que “conservar a
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infância é qualquer coisa como guardar um sinal de origem” (Coimbra 2006a: 48), a 

origem, a fonte, tão afeiçoadas tanto a Pascoaes como a Leonardo, como reminiscência 

saudosa da origem de todas as coisas humanas e da natura, naquilo que é a procura da 

Alegria criadora em Leonardo e a Saudade criadora em Pascoaes, porque “as primeiras 

horas são de Alegria inocente, anterior ao pecado original” (Coimbra 2006a: 47). 

As suas origens ficaram perpetuamente ligadas à imensidão da montanha da qual 

nem um nem outro se conseguiram desligar. Assim, o amor pela terra onde nasceram foi 

sempre permanente e exaltado por ambos, levando Leonardo a afirmar “eu era na 

montanha” (Coimbra 2004j: 211) e, “assim falou dentro de mim o Poeta” (Coimbra 

2004j: 211), considerando ainda que, “sempre o poeta é divino, porque nos exalta, nos 

eleva, nos sublima” (Coimbra 2004j: 212); logo, indubitavelmente, “é ele o ponto de 

contacto da nossa pobre alma quotidiana com a nossa efémera alma sublime” (Coimbra 

2004j: 212). Todavia, julgamos ser mais forte ainda a relação de Pascoaes com a 

montanha, sendo de tal ordem intensa que ele próprio se funde com ela, ele é a montanha. 

Leonardo viveu noutro local, enquanto Pascoaes se agarrou ao Marão com o instinto de 

sobrevivência. Sem ele, como ficou descrito atrás, o poeta não seria o mesmo, tamanho 

foi o impacto que sobre ele exerceu. Contudo, o olhar puro que conservaram deveu-se a 

este enlevo natural com o Marão, a mesma paisagem de infância que, por circunstâncias 

do destino, acabaria por uni-los na nascença e depois no seu reencontro, no movimento 

Renascença Portuguesa.  

Na sua escrita, ambos revelam uma paisagem intimista da sua infância. Embora 

sigam percursos diversos, os dois autores são coincidentes na total devoção à terra mãe, 

a Portugal e na grande preocupação de justiça social, a começar pelo apreço pelos 

trabalhadores rurais. Este apreço pelos camponeses levou Leonardo a declarar que, no 

silêncio colegial, os recordava: “nunca me pude convencer que não ouvisse a voz das 

camponesas da minha aldeia, que sempre julgava ser ali” (Coimbra 2006a: 96) e quão 

distante o era do sítio onde estava. E a união a esta paisagem de sua infância continuava, 

como afirma: por “horas seguidas na sala do estudo a ouvir a imaginária voz da minha 

aldeia, subindo do horizonte por entre os pinheiros” (Coimbra 2006a: 96). Já Pascoaes 

defendeu os interesses dos lavradores, dando aso a uma publicação na revista A Águia: 

tinha conversas com eles, em Gatão e ele próprio se confundia com estes. A paixão pela 

paisagem maronesa perdurou por uma vida inteira, foi sempre alimentada na vida, na 

obra e no pensamento e, por isso, nunca se apagou no coração de Pascoaes e também no 

de Leonardo. A paisagem foi sempre vivente e inspiradora, também formadora do seu 
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Ser, humano e espiritual. Os dois autores foram devedores da montanha, da sua paisagem 

de infância, que ambos sublimaram. 

Na verdade, a vida destes dois autores decorreu em união saudável com o chão 

de nascimento, crescendo com ele, enquanto homens, e espiritualmente enquanto poetas, 

tendo perseverado nesta aliança, como o afirma Miguel Spinelli:  

Leonardo Coimbra conservou-se sempre um homem de aldeia, apesar de ter vivido 
grande parte da sua vida na cidade aprendendo a rica experiência dos homens. Ele 
nasceu na província, ali passou toda a sua infância na contemplação dos largos 
horizontes, convivendo com o céu, e respirando o ar puro da serra do Marão. Cedo, 
portanto, ele abriu olhos de assombro à grandeza da montanha, à firmeza do céu, à 
frescura das fontes e à branda meditação do luar (Spinelli 1981: 226).  

Não esqueçamos que até a morte de Leonardo Coimbra aconteceu quando este 

regressava de uma ida à sua terra natal, pois, amiúde, necessitava desse húmus para viver, 

precisava desse regresso ao silêncio, no qual perscrutava a sua aldeia e aprofundava o 

pensamento.  

A influência do Marão, torna-se visível no Filósofo-Poeta, conquanto, reiteramos, 

não tão vincada como em Pascoaes. De facto, não é possível negar as raízes, e, na sua 

eloquência, diz-nos o poeta ao invocar a sua aldeia e a sua montanha, na parte inicial de 

uma das suas muitas conferências, neste caso, na festa do Sindicato dos Professores 

Primários: “ao tentar a palavra que há-de achar o caminho de vossas almas é-me levado 

o pensamento para recordações da minha aldeia. Ela mora encostada a uma Montanha,

onde costumo ir despedir-me do Sol poente” (Coimbra 2004o: 403). Nesta sua invocação,

continua verbalizando:

ali, no templo do Silêncio, aprendi a falar. Na hora dos humildes, quando o vento do 
crepúsculo leva de planta a planta o frémito do mistério, tenho sentido a eloquência 
do Silêncio e o valor das lágrimas. Frente a frente o Marão, doirado ainda, ergue o 
espinhaço gigante, fronte concentrada e áspera. Em baixo a aldeia formosa estende-
se pela fecundidade da planície. O fumo dos lares sobe, santificando o trabalho, 
levando na ascensão a mais pura de todas as orações, o agradecimento do ingénuo 
camponês à divindade oculta. E então o poeta e filósofo perante a vastidão da 
paisagem e a da alma humana questiona: “Que palavras novas e não gastas serão 
precisas para erguer o homem? Quantas vezes o tenho perguntado à beira do Silêncio, 
no êxtase do Mistério! E quantas vezes tenho sentido a responsabilidade de ter voz e 
ter de levantar essa palavra numa Natureza muda (Coimbra 2004o: 403).  

Esta preocupação indagante é uma constância em Leonardo que se serve aqui da 

poética para filosofar por intermédio da paisagem. E neste filosofar estabelece o interesse 

de uma perfeita sintonia entre o homem e a natureza, sendo que este deve olhar para a 
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natureza em si que é harmoniosa pois, “as ervas humildes segredam-se, entregando 

confiadamente o frémito do seu ser ao espaço infinito. E o homem, da palavra, ouve o 

ruído, poeira do pensamento, e esquece-lhe a essência de dor e amor, piedade e desejo! 

No entanto o Universo consegue ser sempre novo e sublime” (Coimbra 2004o: 403). 

Culmina de forma esperançosa esta relação, segundo ele inquebrantável entre homem e 

natura, proferindo, “não há uma alvorada igual a outra alvorada, nem um crepúsculo que 

repita outro crepúsculo” (Coimbra 2004o: 403). Portanto, há respostas inscritas na 

natureza e nela está contida a esperança humana de constante renovação.  

Por sua vez, Pascoaes, através da paisagem, da qual não se consegue separar 

fisicamente, indaga-a e visiona-a para além do real, dando-lhe uma forma mística, 

metafísica e religiosa: numa aproximação à saudade, as antíteses encontram já 

personificação na própria Saudade, passado/futuro, vida/morte, noite/dia, 

Marão/Universo, Pátria/Humanidade, este será o ponto de partida de Pascoaes porque se 

vive e se morre, há necessidade de, segundo o poeta, deixar algo, neste caso, a sua obra 

profundamente saudosa, à qual se dedicou para que visse prolongada de qualquer forma 

a sua existência, já não de forma física, mas espiritual: “Nasci para viver além da vida” 

(Pascoaes 2001: 54, LM). 

Pensamos residir aqui toda a sua inspiração e todo o propósito da obra que doou 

ao mundo, ainda que sem dúvida, a sua paisagem que tão bem espiritualizou em muito 

contribuiu, para isto, sendo o epicentro da sua construção da verdade portuguesa, em 

suma da verdade cósmica. Pascoaes viveu de forma permanente, entre o presente e o 

ausente, entre o físico e o espiritual entre a sua Terra e o Universal.  

A sua terra é visionada à escala universal, sem quaisquer fronteiras que não sejam 

as do pensamento metafísico pascoaesiano, logo, “a aldeia de Pascoaes tem, assim, em 

1952 um valor de símbolo universal” (Franco 2000: 121). Esta paisagem é de tal ordem 

avassaladora na vida pascoaesiana, que Pascoaes, ao perscrutar-lhe a alma, nela se fixou 

para a dar a conhecer, mas já divinizada. 

Na verdade, “o movimento divino da criação é aquele que move o poeta, por isso 

criar implica sempre um excesso” (Borges 2006: 352). E Leonardo Coimbra constitui 

precisamente um exemplo do excesso que colocou em tudo a que se dedicou, que deve 

ser entendido como fervor, dedicação e até zelo pelas causas que adotou, que colocou no 

exercício de funções docentes, no seu pensamento e na busca incessante do 

conhecimento, do saber e na sua transmissão. Na constelação das grandes referências 

culturais nacionais amantes da paisagem, incluímos Leonardo Coimbra e Teixeira de 
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Pascoaes, na medida em que convergiram nos pontos que já sublinhamos e de que mais 

adiante faremos questão de sublinhar pelo modo como se conseguem tocar mais ou 

menos, acentuadamente. No entendimento de Luísa Borges, partilhado por nós, existem, 

para além das que já referimos, mais algumas convergências entre os dois autores. Assim, 

nas 

linhas que encerram a meditação de A Alegria, a Dor e a Graça, texto belíssimo de 
Leonardo e dificílimo de enquadrar em apenas um género, estão presentes alguns dos 
temas que aproximam o filósofo do poeta amarantino. O discurso é poético, filosófico 
ou profético? Há uma realidade para além da aparência, para além dos olhos, para 
além dos sentidos cuja realidade é afirmada. É um princípio imponderável e 
simultaneamente corpóreo: o seu corpo subtil tem femininas formas, ele é delicado e 
etéreo. O silêncio e a solidão fazem-se presença e esta presença é o amor. É dos 
pensamentos deste princípio feminino e amoroso que resulta a harmonia dos mundos, 
é da sua solidão que nasce o mundo e o próprio amor das almas; é, pois, um princípio 
criativo e maternal (Borges 2006: 351). 

Ambos elegeram o Silêncio e a Solidão como caminho para encontrar o Amor, 

que sendo gerado do seio destes dois princípios naturais e basilares resulta em discurso 

poético-filosófico-religioso e afirma o poeta/filósofo como vidente de uma realidade que 

vai para além, muito para lá do óbvio, do aparente. Por isso, ambos se inundaram de 

Paisagem, estabelecendo com ela numa irmanação fraterna, desde o dia em que 

nasceram. Pela alma da saudade e do criacionismo, a paisagem assume-se como 

paisagem transcendental e maternal capaz de gerar a harmonia universal. Na realidade, o 

silêncio e a solidão trabalharam a favor dos dois autores, cujo espírito saudoso assim o 

justifica, porque “a Saudade é uma paisagem na alma, e só o silêncio a pode conter. Ela 

necessita de ambiente: interno e externo” (Spinelli 1981: 234).   

No fundo, o criacionismo é uma espécie de saudade, promovendo no poeta o 

retorno à origem, fonte de génio para que, de forma renovada, se dê a criação. Logo, “a 

Saudade do Criacionismo, sob a inspiração, é vidente, um condensador de recordações, 

um clamor dolorido da intimidade” (Spinelli 1981: 234), da intimidade do poeta com a 

paisagem, o que é similar nos dois autores. 
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1.1.1 O Amor pela natureza 

Não temos dúvidas de que na poética portuguesa subsiste, desde sempre, uma 

religiosidade implícita ou explícita, o mesmo acontecendo com o amor à natureza. Estes 

dois aspetos são bastante evidentes em Pascoaes que, pelo saudosismo e através do 

panteísmo transcendentalista, chega a uma moral cósmica protetora da natureza, num 

claro voltar às origens e indo de encontro ao equilíbrio ecológico. O mesmo é descrito 

em relação a Leonardo Coimbra que, através da religiosidade poética, impressa no 

Criacionismo, procura o amor à natureza. Como tal, faz sentido “a teoria de uma “moral 

cósmica” que ponha termo à “escravização dos seres vivos pelo homem”, desenvolvida 

por Sampaio Bruno e que tem continuidade no criacionismo de Leonardo Coimbra e no 

saudosismo de Teixeira de Pascoaes, ambos estes, aliás, muito ligados” (Quadros 1992: 

115). Portanto, neste constante intento do homem contra a natureza, neste desrespeito 

das leis naturais que a defendem e que colocam em causa o seu equilíbrio e a própria 

sobrevivência dos seres, neste momento em que “o Homem deixou de contemplar a 

Natureza, apoderou-se dela e, sem sensibilidade nem sensatez, violou as suas leis, 

explora-a, a caminho da destruição que será a sua própria” (Santos 1990: 247), adquire 

atual relevância o pensamento de Pascoaes e de Leonardo.  

Então, temos que despertar consciências, aceitar desafios, entre os quais se 

encontra o de Pascoaes e o de Leonardo, cuja proposta se resume no amor incondicional 

à natureza, o que foi materializado no seu pensamento filosófico-religioso. A este 

respeito, António Quadros afirma: “e é por este lado que o desequilíbrio ecológico pode 

ser atacado na raiz – por uma reinterpretação filosófica da Natureza, pela reaprendizagem 

de uma moral cósmica, por uma refutação intelectual do antropocentrismo, face ao qual 

a Natureza é inevitavelmente coisada” (Quadros 1992: 115). 

A necessidade de revalorizar o amor pela natureza é urgente, mas numa direção 

coletiva, que diga respeito a todos, sem exclusão de ninguém, numa preocupação 

filosófica e universal. Por esta via, Teixeira de Pascoaes estabeleceu uma sintonia 

perfeita entre todos os seres animados e inanimados, como sempre alude, na sua obra. 

Na mesma linha de espiritualidade, para Leonardo, “o seu amor à natureza é espiritual. 

Vitalíssimo. Através desse Amor, procura penetrar no âmago do “homem”. A dialéctica 

desse seu conhecimento é: liberdade de espírito – tomada de consciência – libertação” 

(Spinelli 1981: 230). Há, pois, uma multiplicidade e variedade de ganhos para o homem 
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com esta dedicação à natureza, dela tudo poderá extrair de positivo, reconstruindo por 

inerência a Humanidade. 

A atitude de Leonardo perante o que o rodeia é quase sempre de comoção e de 

agradecimento pela beleza circundante, pela beleza de todas as coisas. Como afirma 

Spinelli, “a característica primordial do seu Criacionismo, perante a Natureza, é o 

deslumbramento. Produz, por vezes, um certo frenesi interior” (Spinelli 1981: 227). 

Todavia, perante a formosura advinda desse olhar da sua infância, “o seu 

deslumbramento é emotivo-sensitivo; pretendeu ser infantil, isto é, ver o Universo como 

pura representação, eterno espectáculo de renovada alegria” (Spinelli 1981: 228). Os dois 

autores mantiveram-se fiéis a esta visão da natureza com olhos de infância, o único olhar 

sonhador sobre as coisas. Isso valeu-lhes rememorar a cada passo, não só o seu horizonte 

de nascença, mas acreditar que através deste tipo de ver a realidade seria sempre mais 

sedutora e passível de criatividade e de reinvenção. É, porém, uma visão saudosa, que 

em Pascoaes é revelação e em Leonardo é criação.  

Pascoaes não mais largou a sua terra, desde o dia em que a ela voltou para se 

recolher e dedicar a escrever, apesar de enunciar “a aldeia do passado já não existe; mas 

vive em mim” (Pascoaes 2001: 50, LM), pois a saudade permitia-lho. O amor à natureza 

que o viu nascer, ficou-lhe para sempre gravado. Na verdade, Pascoaes nunca deixou a 

sua terra, ela andou com ele para todo o lado, mesmo quando se separou fisicamente dela. 

Levou-a consigo, na retina e no coração, pois, “a primeira imagem que recebemos do 

mundo, é que nos mostra o mundo na sua verdade essencial” (Pascoaes 1999: 131, VE). 

E o essencial para Pascoaes buscava-se na contemplação da paisagem. Daí que 

“contemplar este espaço, é contemplar-me; é apropriar-me do meu ser, composto de alma 

e terra – uma paisagem” (Pascoaes 2001: 77, LM). 

Leonardo Coimbra, em plena convergência com Teixeira de Pascoaes, elegeu um 

“outro elemento da Natureza que foi capaz de cativar a sua alma rústica, foi o mar” 

(Spinelli 1981: 226) e numa visão familiar convida: “olhai, agora, o nosso Avô Oceano 

e vede que brandura e lirismo nos seus braços de espuma” (Coimbra 2005b: 61), onde 

outrora navegamos para descobrir outros mares, outros oceanos, feitos a merecerem o 

canto de tantos poetas. Nele também reside a nossa Tradição e Herança. E, “uma aragem 

maternal beija as tranças da onda” (Coimbra 2005b: 61), maresia suave que disse não ao 

Velho do Restelo e, sem medo, levou a pátria portuguesa à descoberta de novos mundos, 

porque “o seu ritmo é tão piedoso, suave e íntimo que se visionam Nereidas 

amorosamente embaladas em fofos braços de água” (Coimbra 2005b: 61), pois “os 
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elementos estão todos de acordo e trocam sorrisos” (Coimbra 2005b: 61), mas também 

“no Mar há tragédias e epopeias” (Coimbra 2005b: 61). Porém, quis o mar que ocorresse 

em nós a grande epopeia nacional, os Descobrimentos.  

Pascoaes também olhou o mar, quase com os mesmos olhos que olhou a 

montanha, vendo nele uma mística; assim, confessa: “os meus olhos repousaram, 

encantados, naquelas águas que os Deuses e os Poetas consagraram; estes meus olhos 

afeitos ao Atlântico imenso e deserto de Mitologias, cujas torvas ondas alterosas são 

elevações de campas em que jazem os velhos nautas da minha Raça” (Pascoaes 1987: 

36, OPL). O poeta visiona as águas marinhas, dantes cheias de mitos e navegadas com 

medo pelo desconhecido e ora menos assustadoras do que antigamente, por terem sido 

descobertas. Mas, para tal, muitos padeceram e inclusivamente morreram, jazendo nessas 

águas que, agora, estão predispostas a abrir novos caminhos, vastos de literatura profética 

a materializar. Como Pascoaes afirma, “assim aparece a Poesia, que é a voz da Esperança 

espiritual a conceber um novo mundo: o Reino do Espírito subordinando o Reino da 

Matéria” (Pascoaes 1987: 36, OPL). 

Pascoaes e Leonardo confluem neste deslumbre pela serra e pelo mar. Ambos 

veem na montanha e no mar motivo de inspiração, alargamento de horizontes e de ideias, 

o caminho para novos achamentos, em que eles serão os timoneiros, os descobridores de

um novo Portugal já não em extensão como outrora, mas agora em profundidade, ou seja,

em espírito. Por isso há que, “colocar a nossa Pátria ressurgida em frente do seu Destino”

(Pascoaes 1998: 9, ASP), um destino que é de todos coletivamente e é espiritual e, por

indivisibilidade, é também universal, qual “Portugal messiânico do futuro, anunciando

aos Povos a nova Renascença” (Pascoaes 1998: 118, ASP).

A serra amiga, o mar promissor e a largueza de horizontes, “toda a extensão da 

natureza” (Spinelli 1981: 226-227) conduziram os poetas rumo à criação e ao sonho, 

conduziram-nos na maneira de visionarem a sua espiritualidade religiosa. No 

entendimento leonardino “na Natureza reside uma alegria triunfal sempre inédita, o 

Universo envolve-se dum luar de melancolia, continuamente renovada, eternamente 

juvenil e fresca” (Coimbra 2004o: 403). Neste sentido, o filósofo interroga-se, 

inquirindo: “E porquê?” (Coimbra 2004o: 403). A esta indagação responde, 

assertivamente, 

porque o infinito é inesgotável e uma alvorada é um novo sorriso de Deus. E agora 
as palavras banais aparecem-me valiosas e vivas pela sua própria velhice. Cada 
palavra envolve uma tragédia. É o verdadeiro, o eterno Ashavero do Ideal. Para que 
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a mais ressequida palavra vibre e arda basta tocar-lhe o Amor. A pedra  de Horeb 
corre fluida e bondosa, a palavra, intérprete do Infinito, é clarão, delírio, 
enternecimento (Coimbra 2004o: 403-404). 

 Esta inquietação com a natureza caracteriza todos os tempos, mas tempos houve 

em que os homens a respeitavam muito mais e com ela estabeleciam compromissos fiéis 

de cooperação perfeitos, dum misticismo a recuperar. A filosofia criacionista “não 

dissocia o saber e o sentir diante dos grandes fenómenos da natureza e dos grandes 

problemas da existência humana. Ele não reprime a sua comunicabilidade, e, por isso, 

talvez, a sua poesia é amorosa e veemente, religiosa e apaixonada” (Spinelli 1981: 229-

230). Portanto, “não há dúvida de que o Criacionismo se esforça por tocar todas as cordas 

da lira humana. O seu idealismo concentra-se numa corrente de emoção mística” 

(Spinelli 1981: 229). Contudo, não entendamos o Criacionismo como sendo “movido por 

um simples devaneio poético” (Spinelli 1981: 230), para além de toda a parte sensitiva, 

coexistem as partes somática e psíquica. O criacionismo “volta-se também, mas num 

sentido evolucionista, para a longa preparação biológica do homem e do seu destino” 

(Spinelli 1981: 230). Daí que se interesse pelo futuro do homem, nomeadamente, pela 

sua qualidade de vida, mas sobretudo pela sua religiosidade. Esta última confere a 

estabilidade moral, mas é simultaneamente garantia de uma sã harmonia entre todas as 

coisas, inclusive com a natureza. Leonardo Coimbra antevê os malefícios do progresso e 

considera que o homem não foi feito para esse destino. Na sua opinião, “a visão citadina 

é fugaz, instável, em tremulina permanente” (Coimbra 2006a: 57), logo, plausível de 

sensações pouco claras, distorcidas, “por isso a criança, que vive no campo, tem 

sensações mais nítidas, reais e afirmativas” (Coimbra 2006a: 57), como tal “a longa 

preparação biológica do homem não se fez para o destino que a indústria lhe pode dar; o 

corpo do homem é, portanto inadaptado a tal destino e tais sensações” (Coimbra 2006a: 

57).  

Em síntese, “o seu Amor à natureza é também uma forma de misticismo” (Spinelli 

1981: 230), porém, “o seu misticismo é metafísico e faz-se acompanhar de um heroico 

quixotismo” (Spinelli 1985: 230), que o próprio Leonardo Coimbra assume, quando 

questiona: “Que é o homem, senão o Quixote do Infinito?” (Coimbra 2006a: 129). Assim, 

qual D. Quixote, “tumultuante de heroísmo, quer o homem um Universo humano” 

(Coimbra 2006a: 128). Na verdade, em qualquer um de nós existe a possibilidade de o 

imitar, sobretudo relativamente à natureza, constituindo esse mimetismo de uma atitude 

quixotesca face à natureza, o ideal, “essa fonte inesgotável de heroísmo moral, essa 
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continuidade de sempre excedidas acções meritórias é a resposta do Ser à nossa atitude 

quixotesca dentro da vida” (Coimbra 2006a: 133). Assumindo o ideal quixotesco, o 

homem será impelido a uma exaltação universal da harmonia do homem com a natureza, 

sinónimo de amor cósmico e de existência espiritual.  

Pascoaes também considerou que “no retorno à harmonia com a Natureza e a uma 

vida simples, o homem pode ser mais feliz do que gozando do desmedido progresso 

técnico e económico” (Santos 1990: 247). O poeta do saudosismo não só pensa assim, 

como ainda escolhe esta forma de vida, sendo um exemplo vivo deste mesmo ideário. 

Talvez por isso, “dificilmente encontraremos na nossa história literária e cultural um 

escritor-pensador que tão fundo tenha mergulhado na terra as suas raízes e, ao mesmo 

tempo, tão alto tenha subido nos seus voos metafísicos” (Coutinho 1994: 39). Pensamos 

que as raízes telúricas de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra influenciaram o 

pensamento filosófico-religioso dos dois autores, fazendo sentido dizermos, recorrendo 

a Leonardo Coimbra, que “a Natureza é uma imitação da alma” (Coimbra 2009f: 241). 

Portanto, os dois estão fortemente ligados ao ambiente natural, remontando esta saudade 

mística aos tempos da infância de cada um deles, idade que, para Leonardo Coimbra é a 

da perceção clara e não distorcida e que para Pascoaes é a idade de ouro, que o havia de 

perseguir no saudosismo, constante na sua obra. A sua escrita foi sempre um verbo 

caudaloso, mas saudoso. 

1.1.2 A dimensão transcendental da natureza 

A dimensão transcendental da natureza já vem desde longa data, a começar pelas 

religiões animistas. Para estas religiões, a “Natureza era entidade autónoma, tinha uma 

vida espiritual que não podia ser violada no seu misterioso equilíbrio e nas suas secretas 

correspondências, envolvendo-se a magia (uma infracção cerimonialmente realizada por 

iniciados e por isso “permissível”) de canónicos rituais que lhe conferiam carácter 

pontifício” (Quadros 1992: 113). Logo, no dizer de Quadros, “será oportuno lembrar que 

a poesia, a poiesis, surgiu precisamente desses rituais propiciatórios de um fazer pela 

palavra e pelo ritmo encantatório, tanto para apropriação e domínio, como para 

identificação e sublimação, como para criação de uma outra realidade” (Quadros 1992: 

113). Já “para as religiões helénicas e helenísticas, o insondável ou indizível da Natureza 

era transmitido secretamente por via simbólica e iniciática, ensinando os telestai ou 
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iniciadores, nesses mistérios de Deméter, de Dionísio, de Orfeu, que as leis da natureza 

física ou da natureza humana eram superiormente reguladas pela transcendência divina 

– e fatídica” (Quadros 1992: 113). Como tal, “violá-las significava essa transgressão

implacavelmente castigada que tomou forma literária na tragédia, nascida dos mistérios

de Dionísio” (Quadros 1992: 113). No entendimento das religiões monoteístas e bíblicas,

em que se enquadram as que são maioritariamente seguidas na cultura portuguesa e

europeia, “o Cosmos tinha carácter sagrado, era a natura naturata, de que os alquimistas

só se aproximavam depois daquela preparação interior e daquela metanoia descritas no

duplo plano da filosofia das religiões e da psicologia analítica por um Mircea Eliade

(Ferreiros e Alquimistas) ou por um C. G. Jung (Psicologia e Alquimia)” (Quadros 1992:

113). As diversas religiões têm subjacente uma relação do homem com a natureza, que

pode ser perspetivada de forma distinta, talvez porque esta afinidade é inegável ao

próprio interior humano. Contudo, com o avançar dos tempos esta visão de que a relação

homem-natureza pode ser de total harmonia alterou-se. Com efeito, tal como adianta

Quadros, face ao

cientismo renascentista, mais tarde positivismo, revolução industrial, economismo, 
pragmatismo e marxismo, sempre antropocêntricos e depois sociocêntricos, 
alteraram, no entanto, por completo a relação do homem com a Natureza. Os últimos 
dois séculos foram de evolução vertiginosa; o homem avançou aceleradamente e sem 
complexos na empresa do seu domínio e da sua apropriação ou “conquista”, sem que, 
no entanto, tenha conseguido compreendê-la no essencial muito melhor do que os 
seus antepassados animistas, mas com a  diferença, de que os deuses Acaso e Matéria 
passaram a arcar com a responsabilidade da Criação, da vida, das Estruturas 
infinitamente, complexas dos organismos, da Psique, da Inteligência e da própria 
atividade espiritual do homem (Quadros 1992: 113-114).    

A partir daqui a natureza ficou à mercê do homem, do seu comportamento, 

portanto, sujeitando a natura naturata “à geral violação de que nos tornamos todos mais 

ou menos cúmplices (leigos ou religiosos, cientistas ou filósofos) e de que todos temos 

sido (ou não!) beneficiários, pondo de remissa o teológico problema da naturata 

naturans” (Quadros 1992: 114). Contudo, o desrespeito pela natureza alcançou tamanho 

impacto destrutivo que suscitou o fenómeno da consciência ecológica. Assim, de “súbito, 

alguns homens mais lúcidos começaram a compreender que o domínio e a apropriação 

da Natureza tinham desembocado na deterioração do meio ambiente, no esgotamento dos 

recursos energéticos, na ameaça de aniquilamento de muitas espécies vegetais e animais” 

(Quadros 1992: 114). Mas, continua o ensaísta, 
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não foi uma revisão filosófica da teoria das relações entre o homem e a Natureza, foi 
um reconhecimento empírico de que as próprias fontes da vida, isto é, o ar, a água e 
a terra, se encontravam abandonadas a um processo gravíssimo de poluição e de 
esterilização, com reflexos imediatos na qualidade de vida dos homens e com 
possíveis consequências mediatas para a sobrevivência do género humano (Quadros 
1992: 114). 

Pensamos ser esta uma questão para debater perduravelmente, assim existam 

homem e natureza, um dilema a ter em conta, sempre, não perdendo de vista a moral 

cósmica à qual, tanto Pascoaes como Leonardo não ficaram alheios.  

Apesar de todas as tentativas que se vão propalando, para mediar esta relação de 

forma benigna, como o Romantismo, por exemplo, há que sublinhar também a atitude de 

Pascoaes e Leonardo, ambos afetos a uma moral universal, portanto, fazendo todo o 

sentido, “a teoria de uma moral cósmica” (Quadros 1992: 115). Ambos viram nesta teoria 

a salvação da natura e, claro, a redenção do homem, pois “a redenção do homem só pode 

operar-se se for a redenção de toda a natureza” (Borges 2006: 335). A atualidade da obra 

de Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes impõe-se. Somente numa contínua 

preocupação de preservação “purificaremos a Natureza das suas imperfeições 

crudelíssimas; e a Natureza, transcendentalizada através da nossa bondade, voltará a ser 

um Paraíso, um Éden amoroso, onde os desgraçados, os tristes e os famintos encontrem 

a luz da Graça, a alegria e o pão quotidiano” (Pascoaes 1998: 39, AC), porque a caridade 

é a alma do Universo humanizada e compadecida” (Pascoaes 1998: 61, AC). Logo “os 

rios, as nuvens, as montanhas, fazem parte da nossa pessoa moral, – esse espectro que 

abrange tudo” (Pascoaes 1998: 46, AC). À luz do pensamento de Leonardo Coimbra “a 

Natureza é a voz de Deus” (Coimbra 2009g: 355) e tudo é bem digno de caridade, ou 

seja, de bondade. E, tendo em conta a terra mãe, a natureza é vista como seio maternal, 

pois, “o homem sai das entranhas da terra e a sua fronte perde-se além das últimas 

estrelas. O corpo material cabe num buraco de quatro palmos; mas o corpo do nosso 

pensamento não tem limites” (Pascoaes 1998: 46, AC). Só quando praticamos o Bem, 

quer seja pelas boas ações ou pensamentos, quer pelas ideias, quer pela criação – neste 

caso em relação à natureza – estaremos ou ficamos mais perto de Deus, do Criador, da 

Perfeição e do Espiritual e assim, muito mais afastados e desinteressados de Satã e da 

nossa condição primária e mais fácil de animal. Por isso, “quando praticamos uma boa 

acção ou criamos um belo pensamento, o Universo fica mais belo e mais perfeito e as 

suas forças materiais suavizam-se, humanizam-se, vão-se identificando ao nosso espírito. 

A Criação aproxima-se do Criador” (Pascoaes 1998: 46, AC).  
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Para Leonardo, “a sua maior significação é reconhecer-se “espírito”, ou seja, 

expansão criadora. O seu único limite é subsistir no “ser” humano (criacionista), mas 

esse limite dissolve-se uma vez alcançado o “Ser” divino (criador): é o momento em que 

o pensamento criacionista vê ampliados os seus domínios” (Spinelli 1981: 217). Deste

modo, “as janelas dos olhos e dos sentidos, que dão para o mundo, fazem-se restritas

fendas diante da potente expansão do “espírito”” (Spinelli 1981: 217), e, “o “corpo”

torna-se pequeno para tão grande volume” (Spinelli 1981: 217). Assim, “a Ontologia do

Criacionismo transforma-se em Ontologia do Espírito” (Spinelli 1981: 217). Por sua vez,

a Ontologia do Saudosismo transforma-se em Ontologia do Ser.

Uma particularidade fundamental na obra pascoaesiana é o da sacralidade da 

natureza. Para Pascoaes a natureza não é exclusivamente natural, mas uma criação 

divina. Assim, a natureza está imbuída de valia religiosa (panteísmo), o que é devedor 

do franciscanismo. A este respeito Soares afirma: “algo devedor do franciscanismo 

espiritual, muito do pensamento de Teixeira de Pascoaes ressuma a natureza. E nela o 

poeta descortina o Sagrado” (Soares 1999: 232). Dando aso à religiosidade pascoaesiana, 

onde se misturam dois credos, “o último livro de Teixeira de Pascoaes, A Senhora da 

Noite, é um poema místico e pagão; onde, como sempre, o poeta procura pela 

espiritualidade vivificar a matéria, integrando-a na universal aspiração redentora. Suaves, 

puros, virginais são os seus amorosíssimos versos” (Coimbra 2004f: 136). Esses versos 

são também crentes, acrescentamos nós. 

A poética panteísta pascoaesiana complementa-se com a dialética leonardina, no 

que diz respeito a uma postura de encontro a uma nova relação do homem com a natureza, 

pelo que é essencial  

definir e difundir uma ética ecológica, que não pode constituir-se a partir do 
pragmatismo, mas a partir de uma reflexão filosófica e moral capaz de reencontrar o 
carácter sagrado da Natureza, de a “descoisificar” (uma das expressões favoritas de 
Leonardo Coimbra), de revelar a sua transcendência e, em última análise, de ensinar 
aos homens a sua onticidade (Quadros 1992: 115).  

As raízes telúricas do sempre camponês Teixeira de Pascoaes, haveriam de 

agigantar-se e, “a Natureza, sempre referida com maiúscula, foi sempre para ele, ao 

mesmo tempo, lugar de revelação ontológica e objecto constante do seu pensar” 

(Coutinho 1994: 39). Portanto, 
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nada seria pensado sem relação com ela: o ser e a vida, o homem e Deus, a cultura e 
a história, a Pátria e o Universo. Face à profanação dessacralizante de uma civilização 
tecnológica que, em nome de um homem-demiurgo sem sentido religioso nem 
profético, substitui o enlevo enamorado pela insensata violação, o poeta do Marão 
haveria de afirmar e justificar o seu carácter sagrado, assumindo a fundamental 
postura de vigilante pastor do ser ameaçado (Coutinho 1994: 38-39).  

Pascoaes espiritualiza a Natureza e elege-a para ser sua inspiração e dela 

impregna grande parte da sua obra. A este respeito o autor profere: “a paisagem não é 

uma coisa inanimada; tem uma alma que actua com amor ou dor sobre as nossas ideias 

ou sentimentos, transmitindo-lhes o quer que é da sua essência, da sua vaga e remota 

qualidade que, neles, conquista acção moral e consciente” (Pascoaes 1998: 54-55, ASP). 

Esta “reflexão da paisagem no homem é activa e constante” (Pascoaes 1998: 54, ASP) e 

também é mutável.  

Em suma, nas mãos da filosofia coloca-se a reinvenção feliz de uma renovada 

interpretação da natureza. O combate ao desequilíbrio ecológico deve passar por 

recentrá-lo num patamar transcendental no qual também a literatura terá um papel 

importante a desempenhar. 

1.1.3 Aspetos ecológicos da paisagem que se refletem na construção do 
homem livre e universal 

Enquanto povo podemos efetivamente ser o povo arauto da ecologia universal, 

fraterna e cósmica, dando ao mundo o exemplo vivo, o testemunho voraz de como 

respeitar a natureza. Somente neste respeito pela natureza o homem poderá considerar-

se um homem livre. Neste sentido, é de grande interesse dar relevo à atualidade da obra 

de Teixeira de Pascoaes e à de Leonardo Coimbra. Em relação à obra do primeiro destes 

autores Quadros afirma: “Pascoaes, não sendo porventura um poeta para hoje, é 

certamente um poeta para amanhã, um poeta para esse terceiro milénio que se debaterá 

com a tragédia ecológica preparada com a nossa autolatria e com a nossa incompreensão 

perante o silêncio letal da Natureza violada” (Quadros 1992: 116). Desta forma, mesmo 

nos dias de hoje, “talvez Pascoaes e o seu panteísmo saudosista tenham muito para 

ensinar” (Quadros 1992: 116-117), bem como o criacionismo de Leonardo Coimbra, 

porque “a analogia vai da Natureza ao homem, e, quando a forma dos pensamentos e dos 

sentimentos procura a sua fala de harmonia, é a grande solidariedade dos homens com as 

cousas, que dá a essa harmonia a voz dos elementos” (Coimbra 2006a: 84). Para Pascoaes 
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e Leonardo o princípio básico não é de competição com a natureza, mas de colaboração 

com ela numa simbiose espiritual perfeita, conducente à harmonia.  

Existe um “espaço mítico e originário da infância, onde [Pascoaes] cresceu e 

morreu, o espaço das origens que, segundo o pensamento do autor de Marânus, se 

encontra infixado no imaginário e no inconsciente de cada um, de um modo arquetípico” 

(Guimarães 1996: 140). Esse espaço físico onde nascemos marca-nos, é como uma 

matriz que devemos autenticar, desde o nascimento, com o imperativo de uma profunda 

comunhão e respeito com a paisagem. Num convite pascoaesiano, não devemos desviar-

nos desta matriz cívica, prestando a nossa especial atenção à Natureza. O mesmo convite 

é-nos feito por Leonardo Coimbra, que nos recorda: “as velocidades industriais, as 

conquistas do aeroplano são expressões da violência humana qualificada de intentos de 

subordinação da Natureza à cultura” (Coimbra 2006a: 74). 

No tempo atual, em que nos encontramos muitas vezes afastados das questões 

ambientais e em que existe tanta indiferença para com a paisagem, realcemos que “a 

Ecologia é o regresso do respeito, da sagração da Natureza, um novo ideal de Paganismo 

de que Pascoaes foi um precursor” (Santos 1990: 247). Desta forma, “se o homem se põe 

a escutar o coração que alimenta os mundos, a propulsão do seu sangue arremessa a 

própria vida no ritmo da vida universal” (Coimbra 2006a: 133), sendo que “a natureza é 

toda espiritual” (Spinelli 1981: 218). Pascoaes e Leonardo Coimbra protagonizam em 

primeiro a liberdade, depois a universalidade, só conquistada por se deixar livre o espírito 

pairando por todas as coisas e especialmente sob e sobre as coisas da natureza. Assim, 

Pascoaes visiona o Marão como seio universal do céu e da terra, do mundo em geral, 

portanto o lugar mítico ideal para o nascimento de Marânus. Já Leonardo olha-o como a 

extensão natural, “talvez para desvendar nela uma forte alegria de viver” (Spinelli 1981: 

227) e de criar. Existe, portanto, uma montanha que alcantila a alegria, esse conjunto de

montes que enformam o Marão, serra onde se destaca, “entre eles, elevado e rútilo, como

no meio dum oceano brumoso, [a] soberba Montanha de verdes pâmpanos e poeiras de

Sol, [que] abre em asa o Píncaro da Alegria” (Coimbra 2006a: 44). Este é também um

lugar de criação e de questionarmos, pela voz de Leonardo: “Que imenso Escultor é esse,

que aí surge a talhar o Mundo?” (Coimbra 2006a: 44). E eis que passada a noite ou

adormecida a dor, ultrapassado o caos, “pela Manhã, o Escultor levanta as formas, o

Pintor estende as cores, e o Milagre da Ressurreição, num permanente e eterno drama,

bóia à flor do Mundo no indistinto e universal sorriso da Luz” (Coimbra 2006a: 45).

Destaque-se que “as primeiras horas são de Alegria inocente, anterior ao pecado original”



273 

(Coimbra 2006a: 47), portanto, a alegria é sinónimo de pureza, de primeira idade, idade 

de ouro pascoaesiana. 

Olhando a paisagem, a partir de um sentimento telúrico, acharemos aspetos 

ecológicos na fundamentação da edificação do homem livre e universal que é, na sua 

essência, espiritual. Este homem ressurgiu da letargia em que decaiu, para o 

empreendimento de novas e urgentes realizações da Humanidade. Este homem caminha 

na senda daqueles que, tendo descoberto a Terra, podem descobrir o Céu, unindo a 

matéria e o seu espírito, anunciando uma Nova Era Lusíada, pelo advento do Homem 

Universal. A finalidade é libertar o homem das amarras que o fixam ao chão, para que 

levante o pensamento para o alto, pois é “pelo pensamento que o homem se há-de 

libertar” (Coimbra 2004e: 129). Deste modo, Leonardo Coimbra aponta o processo para 

alcançar a liberdade: “aperfeiçoar a vida inteira, enriquecendo-a e harmonizando-a, 

chocar uma ideia, debatendo-a e purificando-a, não deixar nunca um sentimento isolado, 

exterior, sem contacto com a alma, eis a verdadeira escola da liberdade, da grandeza, do 

progresso, da vida” (Coimbra 2004e: 127-128). Pobres dos que são “levados para um 

mundo oco de conceito, cuja realidade não farejam, aí vivem secos, afastados dos 

homens e da vida” (Coimbra 2004e: 129), aos quais “uma paisagem é-lhes indiferente, 

do mar sabem que tem muitas espécies de animais, das flores que têm muitas formas, da 

terra que é um planeta, do homem que é um primata, da alma que tem nevroses” (Coimbra 

2004e: 129). Sendo assim, “ignoram a emoção do camponês que ama as árvores, que 

plantou a seara que o seu trabalho fez florir; a terra que as suas mãos revolveram e que 

dos seus flancos fecundos lhe dá o pão e o vinho, a saúde e a alegria” (Coimbra 2004e: 

129). Estes são, no fundo, os aspetos a ter em conta “O Reino espiritual existe na 

virtualidade do nosso poder criador” (Coimbra 2004i: 210), é “a Terra em novas paragens 

do cosmos a aquecer e a iluminar o Universo com as fulgurações do novo homem, 

intérprete de deus, fecundador da vida” (Coimbra 2004i: 210). Serão pois, este novo 

homem de Leonardo e o já homem universal de Pascoaes a colocar Portugal místico 

diante de um Novo Reino Espiritual.  

1.1.4 Mensagem ecológica da Paisagem 

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes compartilharam a mesma paisagem, o 

mesmo arrebatamento pela mítica serra do Marão e o enlevo telúrico de conteúdo 

metafísico. A ligação de ambos com a sua terra é de teor sentimental e, acima de tudo, 
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espiritual, pelo encantamento que lhes provoca. Assim, “Pascoaes é o cristão, que, à força 

de mergulhar nos abismos do Espírito, encontrou dentro de si a Natureza” (Coimbra 

2004n: 308). 

É certo que, porventura, serão maiores as semelhanças entre o pensamento de 

Pascoaes e de Leonardo no que toca à questão ecológica do que, propriamente, em 

relação ao panteísmo. Mas, é igualmente certo considerar a continuidade de Pascoaes em 

Leonardo, continuidade que se joga na observação e reflexão da natureza transcendental. 

Na opinião de Quadros, os versos de Pascoaes identificam-se “com a universal 

cinemática, com vital energia difusa e com a insondável secretude da natureza virginal 

que ele surpreendia com êxtase e euforia nos seus passeios solitários pela serra onde 

nasceu” (Quadros 1992: 111-112). Nesta intuição natural em plena natureza 

“expressando uma espécie singular de misticismo panteísta ou animista, o poeta viria a 

ser o teorizador, passe o paradoxo, da anterioridade ao conceito, ao silogismo, ao método 

e ao sistema, isto é, da comunicação ôntica, previamente à reflexão ontológica” (Quadros 

1992: 112), revelador de que o saudosismo também é existencialismo. Com efeito, a 

preocupação existencial está sempre implícita tanto em Pascoaes como em Leonardo 

Coimbra.  

No fundo o homem transcende a natureza, transcendendo-se com ela. Nesta visão, 

Pascoaes e Leonardo aproximam-se, apesar da mensagem ecológica pascoaesiana se 

fundamentar num saudosismo panteísta e a de Leonardo num criacionismo cósmico. Não 

restarão quaisquer dúvidas, de que o poeta amarantino “entendeu como nenhum outro a 

verdade de uma natura naturata de uma natureza sagrada, de um cosmos epifânico de 

que se aproximou misticamente, como se fosse entidade, inteligência, propósito, em 

pluralismo e em convergência” (Quadros 1992: 116).  

Por outro lado, “a sua valorização, filológica, poética e filosófica da palavra 

“saudade” nasceu não de uma intenção meramente passadista e nacionalista, como o 

asseverou a crítica positivista mais superficial, mas do deslumbramento que para ele 

constituiu a descoberta de uma ponte ôntico-semântica entre o homem racional e a 

natureza animada ou a natura naturata implicando o mistério da natura naturans” 

(Quadros 1992: 116). Se considerarmos o povo português como sendo “o único povo 

panteísta é porque encontrou dentro de si a linguagem da comunicação apaixonada com 

as coisas, labor fecundo que prende a alma lusíada à alma da Natureza” (Quadros 1992: 

116). 
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Preocupados com as proporções gigantescas que ora a poluição, ora a escassez da 

água potável, ora o desequilíbrio da floresta, ora o distanciamento do homem, ora outras 

sevícias que provocam na natureza, talvez seja chegada a hora de atendermos à 

mensagem ecológica, expressa por Pascoaes e, “talvez então se realize o sonho desse 

visionário que ele foi (a partir do desespero de uma geração separada da Natureza que os 

seus antepassados violaram): o “reino saudosista”, “uma nova escada de Jacob”, “um 

novo mundo moral”, de que a seu ver seria arauto “este messiânico povo”, Portugal” 

(Quadros: 1992: 117). Indubitavelmente, este mundo novo é para os dois autores “um 

mundo de univocidade e de reintegração, um mundo de regresso às origens e de 

fraternidade universal e cósmica” (Quadros 1992: 117). Para tal, nada melhor do que 

aceder ao convite de Leonardo e juntos fraternalmente “vamos para o Silêncio do Mar 

ou da Montanha, porque o ruído altera todas as relações do homem com a Verdade” 

(Coimbra 2006a: 44), sem esquecermos que, no entendimento pascoaesiano, “há 

momentos em que petrificamos num penedo e nos evolamos numa nuvem” (Pascoaes 

1995: 197, SA), logo, em que “somos Marão e Mar...” (Pascoaes 1995: 197, SA). Mas, 

para o poeta amarantino, “o mar é que põe os homens de todas as partes do mundo, em 

convívio; a luz das outras civilizações comunica-se pelas ondas, a água salgada é o éter 

que a transmite” (Pascoaes 1988j: 165, ASS). Por outro lado, “no isolamento da serra, 

onde Portugal se purifica numa erma penitência de silêncio, erguendo para os astros a 

extática fronte nublosa, a alma do homem é influenciada apenas pela paisagem, de si 

própria se alimenta e a sua figura solitária é dum alto relevo inconfundível” (Pascoaes 

1988j: 165, ASS). Correspondendo a montanha à Lembrança e o mar ao Desejo, 

encontram-se na natureza os dois elementos da Saudade. A este respeito, Pascoaes 

afirmou: “e assim, a nossa paisagem marítima e serrana colaboram na criação dos dois 

elementos íntimos da saudade: a Lembrança e o Desejo, isto é, na criação da alma lusíada, 

em cuja essência divina murmura a voz dum novo Deus, dum novo sonho messiânico e 

redentor, duma nova alma imposta à imensa, à trágica bruteza morta de tudo quanto 

existe” (Pascoaes 1988j: 166, ASS). É que “as recônditas harmonias das cousas 

descobertas pelo pensamento, as harmonias do pensamento e das cousas, o mundo, tudo 

é ultrapassado pela simples atitude dum humilde homem do mar” (Coimbra 2006a: 47), 

logo, “grande é o homem, que conserva sempre em si a luz das primeiras horas; é água à 

boca da fonte, fogo interior aflorando em jeito de afeiçoar a Terra” (Coimbra 2006a: 47). 

Assim, “o Universo vai para o Uno da Graça, vindo do Uno do Caos” (Coimbra 2006a): 

47). Leonardo chega a afirmar que “o Universo é o homem” (Coimbra 2006a: 73), 
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adiantando que, nesta relação eterna do homem com o Universo, haverá sempre 

obstáculos para ultrapassar, o que é indicado quando inquire: “São altas Montanhas, é o 

imenso mar separando as terras, é Adamastor guardando as distâncias?” (Coimbra 2006a: 

73). Todavia, que interessa, se o homem, por intermédio deste ir e voltar, se reencontra 

incontornavelmente com as leis da natura, aprendendo à custa das tormentas e da sua 

deriva que o seu bem-estar reside no seio da Alegria Mãe. A expressão Alegria Mãe é 

bastante cara ao Filósofo-Poeta, pois que é sinónimo de vida, de criação, de amor e de 

todas as possibilidades, sendo imprescindível na família, o que o leva a dizer em relação 

aos filhos, eles também devedores desta mensagem ecológica: “Chegar a casa, pegá-los 

ao colo, e sentir a Alegria que sonhamos na Árvore, em cujos ramos as aves cantam e 

fazem ninhos!” (Coimbra 2006a: 93). Para Leonardo Coimbra, o reencontro na paisagem 

é sempre salutar, pois quaisquer reencontros entre ela e o homem resultarão em sabedoria 

e lucidez bastantes para que se entendam e falem a mesma linguagem, “por isso o homem 

ergue o amor até às mais nobres ideias e sentimentos, até às culminâncias do seu Espírito” 

(Coimbra 2006a: 68), para um verdadeiro entendimento universal. 

Os grandes livros inspirados pelo saudosismo foram baseados na paisagem, a 

começar por Marânus, um verdadeiro hino à natureza, onde a montanha maronesa é 

animada e vivificada, o Regresso ao Paraíso, onde se eleva a saudade da fraternidade 

cósmica, ideias coincidentes com as da Renascença Portuguesa, de A Águia, da Elegia 

do Amor, onde é exaltado o lirismo metafísico e com a Senhora da Noite. Leonardo 

Coimbra também impregna de lirismo metafísico o Criacionismo, porém “o seu “Lirismo 

metafísico” veio do deísmo; sofreu as tentações do panteísmo, mas subiu 

espontaneamente até ao puro teísmo cristão” (Spinelli 1981: 238). Então, “Leonardo 

Coimbra traz a docilidade lírica a intervir no seu pensamento, assim como o misticismo 

e a espiritualidade da poesia portuguesa” (Spinelli 1981: 238). 

Subsiste entre o homem e a paisagem uma relação umbilical, que não deve ser 

destronada. Há que pensar seriamente nesta questão pois “se a paisagem se nos retrata, 

na memória, também nos retratamos na paisagem” (Pascoaes 1995: 197, SA). Devemos, 

por isso, preservar esta profunda afinidade entre nós e a paisagem. 



277 

1.2 Inquietude poética e metafísico-religiosa 

Leonardo Coimbra, homem de ciência, porém, muito votado ao pensamento 

filosófico, do qual impregnou toda a sua escrita, procurou alterar a maneira de pensar e 

as tendências mentais da nossa cultura. Foi sua intenção reassumir o valor da Metafísica, 

que entretanto tinha sido desvalorizada, subvalorizada ou que foi mesmo posto de lado, 

pelo positivismo reinante. Assim, socorreu-se do pensamento de uma plêiade de autores 

que, tal qual ele, procuravam este modo de filosofar, como os pensadores Shopenhauer, 

Nietzche, Bergson e Unamuno. Este último foi também grande amigo de Pascoaes e seu 

mentor, como sabemos e, portanto, foi inspirador de ambos. A sua simpatia estende-se 

ainda “pelo sensualismo de Guyan e de Jean Jaunés, e pelo vitalismo estético do mesmo 

Guyan e de Bergson” (Spinelli 1981: 211). Esta corrente vitalista influenciou igualmente 

a poética pascoaesiana, como vimos anteriormente. 

O filósofo portuense, confrontado com o positivismo vigente e a robustez da 

filosofia científica, procura conceber uma nova Ontologia, que assenta na sabedoria. 

Deste modo, o criacionismo leonardino contempla uma relação filosófica amistosa entre 

a ciência, e a arte, esta muito valorizada pelo filósofo, a moral e a religião, “janelas 

através das quais a filosofia do Criacionismo vê o mundo” (Spinelli 1981: 211). Por isso, 

“a filosofia do Criacionismo não é, aliás, o conhecimento de meras generalidades; ela 

exige o que se chama sabedoria” (Spinelli 1981: 211), uma sabedoria abrangente. 

Reiterada a importância da sabedoria e considerando que “sem aquelas várias formas de 

conhecimento ela seria impotente” (Spinelli 1981: 211), então a filosofia apresentada por 

Leonardo seria absolutamente imperfeita. Desta forma, “ela é, portanto uma sintética 

interpretação do todo; é a mais hipotética forma de conhecimento construtivo” (Spinelli 

1981: 211). Em suma, a filosofia do Criacionismo, ou seja, a filosofia de Leonardo 

Coimbra é, na sua essência, “uma Filosofia da vida” e “uma Metafísica” (Spinelli 1981: 

212). Numa irrevogável convergência entre a Filosofia da vida e a Metafísica, o homem 

vive assim em confronto perene entre o seu lado mais físico e a sua dimensão mais 

espiritual, essa extensão que o próprio filósofo procurou encontrar e fundamentar, ao 

longo de toda a sua obra. 

Trata-se de retomar a Metafísica perdida, absolvida pela ferocidade do cientismo, 

a sua crueza inerte de sentimento. Portanto, na opinião de Leonardo Coimbra, nada 

restava à Filosofia, a esta filosofia desprovida de literatura, poesia, sentimento, criação e 

espiritualidade, na linha do Espiritualismo Vitalista. Sem querer que o Ser dependesse 
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tanto do pensamento coube “ao Criacionismo reaver a Idealidade Criadora” (Spinelli 

1981: 214). Considerando a relação do Ser com o pensamento, “o Ser é uma totalidade 

viva que não pode ser diluída nos complexos naturais, nas idealidades da razão ou de 

uma consciência absoluta” (Spinelli 1981: 214). Assim, o Ser “é dado à experiência do 

pensamento, mas é também dado à experiência de uma real existência concreta” (Spinelli 

1981: 214). E apenas nesta dualidade, nesta ambivalência, que o Ser faz sentido, porque 

“ao lado da idealidade há a concreção” (Spinelli 1981: 214). 

Na perspetiva do Espiritualismo Vitalista do Criacionismo desenha-se uma nova 

antropologia filosófica, uma renovada posição do homem no mundo, sendo que, nesta 

novel centralidade, o homem sai fortalecido, por ser compreendido como um todo. 

Assim, “o homem é entendido como ser unitário e real totalidade” (Spinelli 1981: 214). 

Nesta diferenciada maneira vitalista de encarar o homem, este “não é um absoluto, mas 

relação dialogante” (Spinelli 1981: 214), em permanente intercâmbio criador. Segundo 

Miguel Spinelli, “o Vitalismo do Criacionismo é de índole espiritualista” (Spinelli 1981: 

214), daí que o autor considere que, “para aquém e para além do homem e da vida humana 

existem e persistem domínios ônticos sobre os quais a sua realidade assenta: o arcabouço 

da sua realidade é a unidade na multiplicidade” (Spinelli 1981: 214). Numa realidade 

multifacetada o homem atingirá a plenitude, será o todo, o uno, na convergência da vida 

com a espiritualidade. Somente nesta confluência ou simbiose da vida com a 

espiritualidade se oferecem à humanidade certezas e não meras probabilidades, 

certificadas pela ciência. Passa-se do parcial ao total, “numa atitude ontológico-

existencial, libertadora e dialogante” (Spinelli 1981: 216). E por ser um filósofo, apóstolo 

de uma filosofia da liberdade, “o seu vitalismo, porém, não é normativo, mas sim 

liberdade criadora” (Spinelli 1981: 217). 

Por sua vez, a inquietude metafísica pascoaesiana foi-lhe intrínseca, visceral, 

tendo siderado o seu saudosismo, pelo qual se debateu e polemizou. Mas foi 

particularmente visível o seu interesse e preponderância dada aos propósitos de atingir a 

saudade e de levantar Portugal e os portugueses. Portanto, Pascoaes, pela filosofia da 

Saudade protagoniza um nacionalismo original inerente à saudade: “Além do mais, o seu 

espírito já naturalmente religioso habituou-se desde cedo a um clima familiar de profunda 

religiosidade cristã. O Cristianismo haveria de permanecer para sempre como uma das 

marcas fundamentais do seu espírito e do seu pensamento” (Coutinho 1994: 40-41). 

Desta forma, o Cristianismo é também intrínseco à sua permanente inquietude poética 

metafísico-religiosa. Nesta perspetiva, Jorge Coutinho afirma que, 
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no que se refere à inquietação metafísica e à orientação espiritualista, é certo que elas 
foram cultivadas pelos homens da “Renascença Portuguesa” e que reflectem, antes 
de tudo, a reacção anti-cientista e anti-positivista da viragem do século, na justa 
medida em que cientismo e positivismo representavam uma aposta excessiva num 
figurino de progresso e modernidade que, na sua opinião, não servia para o nosso país 
(Coutinho 1994: 44). 

Em anuência com o antipositivismo, anticientismo e em veemente oposição ao 

culto do estrangeirado, encontramos diversos autores, entre eles, Leonardo Coimbra. 

Todavia “o anti-cientismo e o anti-positivismo de Pascoaes são, acima de tudo, inerentes 

ao natural instinto metafísico do seu génio pessoal, que, por isso mesmo que lhe é 

conatural, se manifesta na obra antes de esta se ter ligado aos propósitos da “Renascença” 

e permanece intacto para além da sua desvinculação a ela, até à morte” (Coutinho 1994: 

44). Então, “esse instinto metafísico é que foi nele o facto mais determinante de toda a 

sua obra de poeta e pensador” (Coutinho 1994: 44). 

Nesta sua inquietude metafísica, qual “ave metafísica”, apelido atribuído por 

Sant` Anna Dionísio, “Pascoaes precipitou-se, a cabeleira empoada de astros, os olhos 

acesos em relâmpagos, dos confins sidérios” (Coimbra 2004n: 308). E, nesta procura 

incessante do desvelar, “atravessou o corpo arrefecido da Terra, para de novo surgir do 

outro lado, entre as constelações” (Coimbra 2004n: 308), e incansavelmente, “o seu 

helenismo é o rasto da terra incendiada” (Coimbra 2004n: 308), sendo que nesta 

intranquilidade constante, “Pascoaes é o fulvo Cometa espiritual, eterno Ashevero dos 

mundos” (Coimbra 2004n: 308), numa ânsia original, numa ânsia de procura da origem 

e da finalidade. Como afirma Leonardo Coimbra: “Eis o que conduz à nossa metafísica, 

Fonte Originária donde brotam os sonhos da beleza e as humildes e ocultas obras da 

bondade!” (Coimbra 2004n: 350). “É um oculto crescimento interior, vindo de 

profundidades sem medida” (Coimbra 2004n: 368), pois, “à superfície são conhecidas as 

correntes da vida, mas, nas profundezas, há nascentes, eternas origens criadoras” 

(Coimbra 2004n: 368). Deste modo, “cresce, avoluma, e a sua voz de absoluta certeza 

acorda todas as almas” (Coimbra 2004n: 38), na certeza, porém de que, “o seu interrogar 

metafísico e a sua inquietação religiosa não provenham, a bem dizer, de uma angústia 

moral, de um drama de consciência ou de um apelo ético” (Simões 1976: 134). 

Assim, Pascoaes “vive mais com as coisas que com os seres – particularmente 

com a paisagem e com os elementos naturais – e porque as coisas têm para ele um além, 

que ele as anima, que ele as interroga, que ele lhes dá conteúdo espiritual e sentido 

religioso” (Simões 1976: 134). Portanto, Pascoaes espiritualiza tudo, numa 
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transcendência panteísta. Tudo é místico, a começar pela sua paisagem, pois “lá, na 

montanha, a existência é quietação, meditação, sonho vago em que a alma se dispersa, 

abrangendo o céu e a terra, para deles extrair o seu íntimo sentido religioso” (Pascoaes 

1988j: 165, ASS). Esta busca constante da religiosidade foi comum a Pascoaes e a 

Leonardo Coimbra, ainda que a buscassem de modo diferente e a tivessem encontrado 

cada um à sua maneira, um dentro do saudosismo e o outro dentro do criacionismo, um 

no contexto heterodoxo e o outro no contexto ortodoxo católico. O cristianismo, de um 

modo geral, sempre esteve presente nos dois, sem o saberem, apesar de Leonardo o ter 

vindo a admitir já muito tarde. 

Vai ficando claro que, tanto Pascoaes como Leonardo atingem o seu estado 

metafísico mergulhando nas origens, onde cada um desvenda, à sua maneira, a sua 

religiosidade/espiritualidade. 

1.2.1 A Ideia de Deus e o problema do Mal 

Pascoaes aparece-nos sempre como aquele que deseja e procura incessantemente 

o lugar ideal e que, na sua condição de poeta, se assume como profeta, porque “Poeta

quer dizer profeta” (Pascoaes 1987: 45, OPL). Por sua vez, o poeta por intermédio da

poesia define “um sentimento original comum a determinada Raça, que assim conquista

a sua unidade moral, a íntima fisionomia que ela mostra a Deus, para que Deus a veja e

reconheça entre os povos” (Pascoaes 1987: 43, OPL). Mas, a poesia não tem só esta

finalidade social e terrena, tem outra mais transcendental e enigmática, aquela que,

interpreta e “cria a unidade das Pátrias em Deus, a sua concordância num ideal cada vez

mais belo e perfeito” (Pascoaes 1987: 44, OPL). A poesia constitui “a mais alta expressão

da alma humana, a intérprete de todas as almas, e das que sofrem petrificadas na eterna

indiferença das cousas” (Pascoaes 1987: 44, OPL). Assim, “as mais humildes criaturas

elevam-se a Deus nos cantos religiosos dos Poetas, porque a humildade é já inspiração”

(Pascoaes 1987: 44, OPL). A particularidade dos poetas resume-se nas pontes que podem

criar entre a terra e o céu, usando a sua superioridade de vate que transcende a ignorância

e a pequenez. Todavia, a finalidade é dá-lo a conhecer ao mundo, por intermédio da

divina saudade. Segundo Borges,

o conceito de Deus, para Pascoaes, pressupõe um elemento feminino e outro
masculino, por isso a imagem que o simboliza é o casamento do Céu com a Terra, do
Espírito com a Matéria, daqui a característica, simultaneamente cristã e luciferina ou
pagã do cristianismo português. São as duas faces do Enigma, a diabólica e a divina.
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São estas duas faces que vivem na Saudade, segundo a formulação de Arte de Ser 
Português (Borges 2006: 342).  

Para Pascoaes, “vemos Deus pelos olhos da Saudade; e assim reconstruímos 

espiritualmente a sua figura que, sendo por nós reconstruída, participa de nós também” 

(Pascoaes 1998: 123, ASP). Daí que a saudade possa constituir-se numa nova religião. A 

prolepse da saudade pascoaesiana e a sua ideia sobre a poesia encontram-se expressas na 

sua obra Arte de Ser Português, onde nos faz saber que, “a Poesia visiona, 

transcendentaliza o objecto contemplado; eleva o real ao ideal; é criadora, e as suas 

criações ficam a viver, a pertencer à Natureza que, nelas, se excede e acrescenta às suas 

formas objectivas do domínio Científico, a beleza espiritual” (Pascoaes 1998: 67-68, 

ASP). Portanto, “a Poesia converte a matéria em espírito; e, por isso, ela intervém na 

criação da alma pátria, definindo e sublimando as suas qualidades, e tornando-as, ao 

mesmo tempo, universais e duradouras” (Pascoaes 1998: 68, ASP). Já sobre a missão do 

poeta, Pascoaes atestará: “devemos considerar divina a missão dos poetas, quando não 

mintam ao seu destino sublime” (Pascoaes 1998: 67, ASP). Assim, “Pascoaes considera 

o poeta como aquele que faz a comunicação entre os homens e Deus, pois o poeta fala a

linguagem de Deus” (Borges 2006: 317). Logo, o poeta é “a voz e o veículo do verbo

divino” (Borges 2006: 317). Pascoaes estabelece estreitos laços de parentesco entre a

Poesia e a Religião, que também se refletem na função do poeta. A este respeito, Borges

refere o seguinte:

o poeta tem pois uma função social e religiosa e, portanto, sacerdotal, de importância
capital numa comunidade humana: em primeiro lugar, assegura a mediação
conciliadora – a religio – entre o céu e a terra, entre o humano e o divino; em segundo
lugar, falando a língua de Deus, ajuda os homens a reconhecerem a sua natureza
etérea (não é Deus o Homem Infinito?) e a progredirem moralmente na direcção do
Absoluto (Borges 2006: 317).

De modo idêntico, Leonardo afirmará, sobre o poeta, que, “a palavra cósmica, a 

palavra elemento, a palavra substância, essa trá-la a alma do poeta em repetidas marés 

subindo aos lábios, descendo às águas profundas, ali, onde reencontra o mundo em 

reflectida e exacta imagem” (Coimbra 2006a: 90). Essa palavra que o poeta rebusca ora 

no céu, ora na terra, “essa palavra é a que todo o homem procura para falar na sua casa, 

para ensinar aos seus filhos” (Coimbra 2006a: 90), mas, não sendo fácil ao homem 

comum propagá-la, então surge o poeta, como entidade divina, para intermediar este 

processo de crescimento do homem, ou melhor, para o ajudar a caminhar até Deus, 

porque, “a alma do homem comum perde-se na imensidade do mundo, e, para sentir 
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Deus, precisa do recolhimento do Templo” (Coimbra 2006a: 90), do lar familiar. 

Constata-se, assim, o valor dado por Leonardo Coimbra ao ambiente familiar, e o 

conceito família também é muito especial para Pascoaes. O conceito de família alarga-

se ao arquétipo de família universal, pois, como ele afirma: “o Templo é o lar da família; 

e, para que um Templo reúna muitas famílias, necessário era fundi-las numa só, em 

presença dum chefe, que é ao mesmo tempo o Pai e o Filho” (Coimbra 2006a: 90). 

Portanto, “como a planta rompe, através dos obstáculos, o caminho para a Luz, a alma 

do poeta é assim dirigida para Deus” (Coimbra 2006a: 90). Julgamos, caber, em primeiro 

lugar, ao poeta o uso desta palavra, para, depois, a mesma ser comungada na intimidade 

da família, procurando uma nova direção, mais universal, isto é, em Deus, nesse Deus 

circundante. Como tal,   

o filósofo pensou a ontologia, a cosmologia e a teologia num discurso por vezes
poético, sempre enlaçado, sem ter escrito um compêndio por cada disciplina. O
discurso leonardino é um saber totalmente entrosado e unificado. Em trânsito e em
recurso, viaja da ontologia para a cosmologia e, desta, para a teologia, e logo viaja da
cosmologia para a ontologia e, desta, para a teologia; ou parte a ciência para a
cosmologia e logo atinge a teologia. Assim nos apresenta um único e líquido
compêndio do máximo da sua obra – Deus – num dos seus principais atributos, a
Imensidade. Com efeito, no texto leonardino, Deus está em toda a parte (Gomes 1985: 
47-48).

Como sabemos, Leonardo viveu afastado da religião católica, mas não da 

teologia, tendo vindo a professar o catolicismo. Embora não o sabendo, o cristianismo 

estava dentro dele, da sua pessoa, e o próprio vem a admiti-lo declarando que “toda a 

minha filosofia foi andar a gaguejar um cristianismo que afinal encontrei” (Coimbra apud 

Alves 2007: 90), sendo que, para ele, “o problema do mal está para o homem na distância 

do real e do ideal, do conhecimento e do amor” (Coimbra 2009h: 25), conducente a Deus. 

Segundo Pascoaes, para quem “a poesia só vale como Teologia” (Pascoaes 1987: 49, 

OPL), o Bem e o Mal é uma luta constante e natural, que é travada incessantemente pela 

natureza humana, onde se instrumentaliza na “sua forma consciente e conflituosa” 

(Pascoaes 1998: 34, AC). É um perpétuo duelo entre Deus e Satã, como tal “este duelo é 

o perpétuo drama da nossa existência moral” (Pascoaes 1998: 34, AC). Porque, “de resto,

o Mal e o Bem situam-se na mesma esfera” (Soares 1999: 230), ou seja, “o Céu e o

Inferno são igualados, colocados ao mesmo nível” (Soares 1999: 230), ao ponto de

Pascoaes afirmar “conheço o Mal e o Bem; são dois irmãos” (Pascoaes 1986: 143, RP).

A vida espiritual é o resultado da dialética entre o Mal e o Bem, os dois são precisos

“para que o mundo se tornasse belo!” (Pascoaes 1986: 143, RP). O Bem, considerado
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espiritual, ganha sempre ao Mal, que é considerado existência. No entanto, “o conceito 

de Bem só tem razão de ser pela existência do conceito oposto” (Soares 1999: 231), sendo 

que Pascoaes sempre deu relevo às antíteses. 

No que respeita a Leonardo, “o problema de Deus, no Criacionismo, possui várias 

configurações e perpassa-o em toda a obra. Ele vai desde uma exigência da razão 

humana, passando pela espontaneidade do espírito, até chegar a um alto lirismo 

metafísico” (Spinelli 1981: 241). Assim, “o Criacionismo é uma escalada para a 

Harmonia e para o Absoluto” (Spinelli 1981: 241), “com a preocupação de não esquecer 

a terra ele [Criacionismo] caminha para o céu das alturas” (Spinelli 1981: 241), sendo 

que “o Criacionismo segue, portanto, a dialéctica do pensamento, ou seja, a dialéctica da 

vida do espírito. Tudo nele é espontaneidade, vida crescente e transfigurante, 

relacionamento e diálogo. O universo, inclusive, comunica-se com o Mistério através do 

homem” (Spinelli 1981: 241). De acordo com o pensamento de Leonardo Coimbra, 

existe uma interdependência entre Deus e o mundo, tendo em conta que um não sobrevive 

sem o outro, tanto que o mundo suspende-se sem Deus e este sem o mundo entorpece, 

ou seja, resultaria num “Tempo abstracto e inerte, pairando sobre um Deus adormecido 

e sobre um mundo inexistente!” (Coimbra 2004n: 317). Todavia, este não é o problema 

de Deus, “o problema de Deus é o problema do significado humano ou super-humano 

mas finito e do significado absoluto da moral” (Coimbra 2004n: 317). Assim sendo, 

Leonardo interroga-se se “A consciência moral é um acidente humano, ou é a mais 

entranha realidade e essência?” (Coimbra 2004n: 317). O filósofo português, defronte a 

esta questão, apenas declara: “eis o problema de Deus” (Coimbra 2004n: 317).  

Por conseguinte, “o Deus do Criacionismo não é, então, nem anterior nem 

posterior a ninguém, mas seu contemporâneo, seu profundo motivo e valor de acção. 

Como motivo, ele é simplesmente “fonte originária”; como valor, ele não é mais que 

“amor infinito” (Coimbra 2004n: 317), sendo que, no entendimento de Leonardo o 

problema de Deus é fundamentalmente moral, e, apenas através dela se pode chegar até 

Ele. Apenas, “e só assim Deus pode existir sem eliminar as criaturas” (Coimbra 2004n: 

317). 

Convenhamos com Borges, que “o mal não pode, para Leonardo, associar-se à 

criação ou à irradiação do mundo, a partir de Deus” (Borges 2006: 345). E, para este, à 

semelhança de Pascoaes, o mal existe, não é negado. No entanto, o mal é finito, perante 

a infinidade das possibilidades do bem. A respeito da existência e essência do mal, 

Leonardo Coimbra afirma que  
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o mal existe, sim; é o cousismo moral da pessoa. O mal existe, sim; é a actual
ignorância dos determinismos da acção. Mas, dum lado e doutro, é, de infinitas
promessas à vista, o futuro anunciado pela filosofia da liberdade. O mal existe, sim;
e existe porque o Universo é uma sociedade de almas, que se ignoram e que se buscam
(Coimbra 2004n: 372).

Portanto, Leonardo não exclui Deus, no entanto não o reduz à resolução de todo 

o mal e de todas as existências em Deus, porque não se limita ou condiciona a consciência

e a liberdade humana. Porém, “se o mal existe, infinito é o horizonte moral rasgado pelo

bem” (Coimbra 2004n: 372). E, “o problema do mal é antes num reajuste do

conhecimento e do amor na universalidade do acto de compreender, que é o fundo, a

alma e a vida do juízo lógico e do juízo moral em seu centro e origem, esboços do mesmo

gesto do Espírito, estremecimento da mesma onda de vida, partindo do coração de Deus”

(Coimbra 2009h: 26). Neste reconhecimento da existência do mal, o autor igualmente

conhece o bem, considerando que “o bem frutifica, espalha-se e avassala” (Coimbra

2004n: 373). Assim, para além de todos os determinismos da ciência e da técnica, existe

a reflexão filosófica de Liberdade do Espírito, num encontro com Deus. Leonardo

Coimbra conclui, portanto, que “só uma moral teísta e transcendente será a mais

adequada para consolidar um momento de perfeito acordo, para guardar a proporção do

ser e a harmonia do universo e para garantir a integral correção e ordem do todo” (Costa

2012: 216). Deste modo, “a Ideia de Deus que funda a ética leonardina é a de um Deus

pessoal e criador, fonte e harmonia do mundo e suprema causa das ideias” (Costa 2012:

216). Como tal, é conveniente declarar que “a ética leonardina criacionista reveste-se da

natureza transcendente e apresenta-se, assim, com um fundamento metafísico e

teodiceico; ela é uma obra e um momento do pensamento que, na pessoa e para a pessoa,

a cria e não uma revelação, divina ou humana” (Costa 2012: 216).

Leonardo Coimbra reconhece que “na continuidade da experiência moral 

encontra Deus” (Coimbra 2004n: 376). A única porta para entrar no reino deste Deus 

leonardino é por intermédio da ação moral, sendo esta ilimitada e plena de possibilidades 

em Deus, pela infinda atividade do Bem. Em contraponto com Leonardo, que abraçou o 

catolicismo e admitiu a existência de Deus e do seu divino filho Jesus, Pascoaes não 

assumiu o cristianismo, embora julguemos ter a sua religiosidade alternado entre a 

ortodoxia e heterodoxia. Para Pascoaes, Deus é “a suma ideia de espiritualidade que de 

modo algum se identifica com a concepção de transcendência do catolicismo” (Soares 

1999: 293). Todavia, não sendo Pascoaes próximo do cristianismo, a saudade 

encarregou-se de o aproximar pois, embora o recuse, não o nega. Por sua vez, Leonardo 
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via o cristianismo de uma forma ampla e profundamente universal, visto que, para si “o 

cristianismo é uma visão cósmica mais profunda que o paganismo” (Coimbra 2004n: 

207), ou seja, “o cristianismo é a exuberância da vida interior, o vulcanismo do espírito, 

o abrir de amorosos olhos na noite do espaço e ansiosamente procurar a voz e o coração

do Mundo” (Coimbra 2004n: 207). Nesta finalidade, “é então que o homem se ergue e

proclama a virtude” (Coimbra 2004n: 207), e , reforce-se, “é então que o homem luta e

decreta a criação da virtude” (Coimbra 2004n: 207), para depois exclamar vivamente:

“Eis a liberdade!” (Coimbra 2004n: 207). Essa liberdade, tão cara a Leonardo, permite

afirmar que “Deus é o verdadeiro, o autêntico e o permanente excesso: a irracionalidade

que tudo pode e que tudo possibilita. No fundo, o único e verdadeiro criador” (Costa

2012: 398). Logo, “há, assim, uma visão holística, uma visão integral e uma visão

metafísica do universo, da existência e de Deus” (Costa 2012: 398). Portanto, “a ideia de

Deus é, em Leonardo Coimbra, o ponto de partida e o ponto de chegada” (Costa 2012:

398), o princípio e fim. Segundo Pascoaes existe um Deus escondido, abscôndito que não

se manifesta porque, “foge dos teólogos” (Borges 2006: 460), e, “foge de todos nós, para

que tentemos alcançá-lo” (Borges 2006: 460), o que poderá acontecer pela busca da

perfeição humana. Nessa procura da perfeição humana, as virtudes da justiça e da

caridade são imprescindíveis requisitos a ter em conta para além do Amor, que é uma

condição essencial. E, como não podia deixar de ser, “de Deus ou da sua manifestação

se pode dizer o que se afirma sobre a poesia e os poetas em Os Poetas Lusíadas: estes,

tal como Deus, só existem quando são conhecidos e amados” (Borges 2006: 460).

Pascoaes e Leonardo pugnam por um Deus que é infinitamente Amor, embora sigam

caminhos diferenciados até chegar a ele ou à ideia propriamente consubstanciada de

Deus.

1.2.2 A transcendência panteísta e uma nova cosmogonia 

Muitos aspetos aproximam Pascoaes de Leonardo, a saber, a problemática da 

antropologia filosófica, o sentimento da paisagem, o ideal pedagógico e o antipositivismo 

(Borges 2016). Outros aspetos, não obstante, afastam-nos (Pimentel 2004: 69), como os 

fundamentos metafísicos, antropológicos e religiosos, designadamente o cristianismo e a 

figura de Jesus. A montanha como lugar sagrado que permite a ascensão é assumida pelos 

dois autores, pois “a escada da sabedoria teve mais degraus na ascensão da 
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ontocosmologia e da teodiceia, mas o terreno, a montanha, com a qual Leonardo compara 

a presença de Deus, estava ali, pronta a mostrar-se como teologia revelada, sem espécie 

de censura à filosofia” (Gomes 1985: 62). Para Leonardo a montanha é o ascensor para 

a infinitude da alma humana, consentimento para a perfeição fraterna que eleva a 

sociedade à condição ideal, ou seja, universal. Daí que o Filósofo-Poeta afirme: “quando, 

aqui, no alto desta Montanha, eu sinto diluir-me em sonho, largar do píncaro em voos de 

fraternidade por sobre os humildes, tenros vales, de humildes, silenciosas choupanas, é a 

vida fremendo em ânsia de vida, é a alma penetrando, inundando todas as vidas” 

(Coimbra 2004n: 374). Isto, porque a vida é repleta de sentimentos misteriosos, de 

divinas analogias metafísicas, e a paisagem comprova-o pois esta vai para além de 

paisagem enquanto ecossistema, é uma paisagem literária criada pela transcendência que 

a mesma assume quando panteísada para albergar em si a famigerada nova cosmogonia, 

tendo sido escolhida a paisagem da infância, o Marão como seio maternal adequado para 

a nova era espiritual. Leonardo viria a considerar ter Pascoaes encontrado a natureza 

dentro de si e, de facto, Pascoaes é ele próprio uma força da natureza, tendo-a gerado das 

suas próprias entranhas, pelo tanto que a amou, lhe deu vida, corpo e alma, através da 

sua poética que nos legou, veementemente eivada de espiritualidade.  

 O Poeta-Filósofo veio a fazer desta sua relação entre ele e a natureza animada o 

seu verdadeiro credo, a sua profissão de fé. Nesta crença na natureza que o rodeou e da 

qual o Poeta-Filósofo emergiu originariamente, Pascoaes fundou o seu pensamento 

poético-religioso transcendentalizando numa pureza mística a expressão ascética do 

homem que é português, mas é também universal, cuja mentalidade espiritual é 

incondicionalmente lusitana, de profundo valor humano transcendente e ecuménico. No 

seu imaginário cósmico, comunica-nos um misticismo panteísta. Nesta comunicação 

ventral com a mãe natureza, Pascoaes liga-se intimamente com todos os seres da 

paisagem, numa ascensão espiritual que dota o homem de uma superior humanidade, 

transformando-o num ser cósmico e metafísico, cuja labuta espiritual é garantir a 

recriação de um Novo Reino Espiritual, tendo como protagonista o próprio Pascoaes, 

poeta metafísico que, servindo-se do saudosismo, lhe possibilitou descobrir ou 

redescobrir o mistério de todas as coisas, por forma a gerar a alma transcendente da 

natura e do ser. Por esta via, Teixeira de Pascoaes, personalidade reconhecidamente 

virada para dentro de si, para o âmago do seu interior, é um apaixonado pelas coisas, por 

todas as coisas, relacionando-as de modo sui generis, transmutando-as, transfigurando-

as, recriando-as e acima de tudo, animando-as de um efusivo panteísmo indescritível, de 
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uma metafísica transcendentalizada, até porque, “nenhum Povo tem, como o Português, 

uma sensibilidade tão íntima, tão nascida da terra e das almas que ela criou” (Pascoaes 

1987: 48, OPL); também por isso, assistimos a um lirismo português, denominado pelo 

poeta de “Bucolismo saudoso, nos seus três aspectos transcendentes: amoroso, patriótico 

e religioso” (Pascoaes 1987: 48, OPL), onde o sentimento do Amor e o da Natura 

comungam entre si numa mística saudade.    

Para Leonardo, “é a natureza, quando penetrada a todo o prumo da consciência; 

é essa mesma consciência erguendo, sobre uma natureza darwinista e amoral, uma mais 

alta natureza, onde a harmonia das leis físicas atinge a clara, a fraterna, a livre harmonia 

das leis morais” (Coimbra 2006b: 203). Assim, o homem tem de ser consciente da sua 

moral e, de forma afirmativa, asseverar: “eu quero o valor absoluto das minhas virtudes: 

o vento do Destino é cego e arrebata-mas, extingue-se por momentos a luz da

consciência; mas, ei-la, que se reacende e subindo em altura, ilumina mais e ri do vento,

que, sob ela, sopra impotente os seus desvairos” (Coimbra 2006b: 203). Só, deste modo,

“vencemos a natureza, que primeiro os nossos olhos viram, porque os olhos da

consciência, mais atentos, uma maior natureza compreenderam. Eis a razão por que o

dever vos basta; é que ele é, só por si e na sua capacidade de acção, o testemunho duma

ordem de realidades conservativas e absolutas” (Coimbra 2006b: 203-204).

Por esta razão, dirá Pascoaes acerca do pensamento do autor do Criacionismo que 

“o maior valor da sua Filosofia consiste em ela ser a mas entusiasta e sentimental de todas 

as filosofias” (Pascoaes 1987: 183, OPL); como tal, continua afirmando que 

não há Filosofia mais simples, nem socialmente mais fecunda. Leonardo casando a 
Verdade e a Realidade, cria uma forma panteísta do Cristianismo, – panteísta ou 
saudosa, no sentido lusíada da palavra, porque a Realidade é o mundo da Lembrança 
material e a Verdade é o mundo da Esperança espiritual ou o Reino de Deus. E o 
homem, que pertence àquele mundo, para conquistar este, necessita de um esforço 
moral superior. Eis o drama heróico, a poesia epopaica do seu pensamento 
criacionista (Pascoaes 1987: 176, OPL). 

Em boa verdade, o homem luta pela imortalidade, de forma titânica. Esta é uma 

preocupação constante na sua vida, mantendo uma ânsia permanente de a conquistar. 

Portanto, o homem olha as alturas, onde busca a divindade perfeita, que o há de serenar 

e aquietar e a dimensão desta busca assenta na inabordável alteralidade entre a vida e a 

morte. Esta antítese é uma preocupação constante para Teixeira de Pascoaes e Leonardo 

Coimbra, como revela o seu pensamento. 
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1.2.3 Os sentidos do discurso de dois autores da espiritualidade portuguesa 

A Renascença Portuguesa teve como propósito o ressurgimento da pátria, 

centrado numa literatura de cariz espiritual, entre outras tendências literárias, na 

esperança de renovar a mentalidade portuguesa. Surge num contexto de uma nebulosa 

crise cultural, à qual o liberalismo não correspondeu positivamente, mas antes acentuou, 

e viu na promissora República a oportunidade salvífica para a retoma de uma pátria 

moribunda. Portanto, a crise para além de politicamente estrutural, que conduziu o país 

a uma bancarrota, era também social e cultural. Disso nos vão dar conta diversos autores, 

entre os quais Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, ficando-se a dever a Pascoaes 

uma profunda reflexão sobre a decadência nacional. 

Pascoaes considerou que veio ao mundo com um propósito muito bem definido, 

ou seja, com a missão de revelar a saudade e a importância desta, como força psíquica, 

para levar por diante o grande desígnio nacional, assumindo-se por inteiro como seu 

porta-voz. Assim sendo, ao Poeta-Filósofo, ou “ao Poeta-Pensador compete pôr-se à 

escuta dessa voz divina do ser, tornando-se seu intérprete, e emprestar-lhe a sua voz, 

tornando-se seu profeta” (Coutinho 1994: 483). Na verdade, ao longo da sua obra, 

Pascoaes assume um pensamento religioso não apenas a nível material ou como tema, 

mas “é-o também, e antes de tudo, no seu aspecto formal, na medida em que se constitui, 

segundo o paradigma das grandes religiões, em modo de revelação de hermeneia ou 

interpretação e de profecia” (Coutinho 1994: 483). Neste entendimento, o poeta é quase 

um intérprete bíblico que “segue de perto o modelo judeo-cristão de pensar 

religiosamente o mistério do ser, tal como os profetas bíblicos insistentemente referidos 

na obra” (Coutinho 1994: 483). Deste modo, no seu íntimo de poeta e pensador, 

convence-se de que, “através de diferentes linguagens – da Natureza e seus fenómenos, 

da História e seus acontecimentos, da tradição e seus testemunhos orais e escritos – o ser 

fala e nesse ser que fala é o próprio Deus de rosto velado que se revela” (Coutinho 1994: 

483). 

Esta tipologia de pensamento pascoaesiana, profundamente religiosa, também ela 

presente em Leonardo Coimbra, mas de modo diverso, é também hermenêutica e 

profética, manifestando-se nas suas obras Jesus e Pã, Marânus e Regresso ao Paraíso. 

Assim, “o primeiro relevando especialmente do modelo profético, o segundo e o terceiro 

interpretando em chave religiosa, respectivamente, a condição do ser português e o seu 

destino, e a condição e o sentido do homem e do ser universais” (Coutinho 1994: 483). 
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No entanto, o Poeta-Filósofo acrescenta que os reais intérpretes da Natureza e dignos 

detentores desse direito são os Poetas Lusíadas. Este é, indubitavelmente, o verdadeiro 

sentido do discurso de Teixeira de Pascoaes que, assim, realiza uma autêntica ontologia 

lusíada. Contudo, só lhe interessam os poetas espontâneos, que na sua genuinidade “são 

os intérpretes do que há de mais íntimo e inconfundível na alma e na paisagem 

portuguesas” (Pascoaes 1988e: 49, ASS) e porque “na sua poesia melhor se define e 

revela o génio da minha Raça” (Pascoaes 1987: 47, OPL). Estes poetas melhor traduzem 

e representam a nossa identidade cultural como povo, como Pátria. Por conseguinte, a 

eles se deve esta luz que nos guia e nos renova, uma dádiva oracular, capaz de tudo 

desvelar, “e, o que era vago gemido, nubloso queixume, é a palavra que fez a Luz” 

(Pascoaes 1987: 160, OPL). Todavia, esta palavra elegíaca, que remonta a Camões, Frei 

Agostinho da Cruz e a tantos outros, inclusive Pascoaes, é toda ela envolta em saudade, 

pois que, desde que o Poeta-Filósofo a intuiu como sendo “o símbolo eterno da Realidade 

conjugada com a Verdade; quer dizer, do Universo e de Deus” (Pascoaes 1987: 172, 

OPL). Deste modo, enquanto pensador, norteou-se no sentido da interpretação do mundo 

e da vida à luz da saudade. E, “a ideia de saudade acabou assim por se tornar, no conjunto 

da obra, não só a ideia-força dominadora e orientadora de toda a obra de pensador, mas 

também o fator mais determinante da sua unidade interna global, tornando-se para o 

intérprete a chave hermenêutica fundamental” (Coutinho 1994: 489). 

Esta problemática da saudade, e a relevância que lhe é dada no contexto literário, 

mas igualmente social e cultural, já fundamentada, aspirante ainda a outras 

fundamentações, encontra abertura nos mais diversos quadrantes, e, “estudiosos 

interessados pela compreensão da psicologia do “homem português”, têm destacado a 

Saudade como uma das características primordiais da sensibilidade portuguesa” (Spinelli 

1981: 231) e da sua afetividade. Como afirma Miguel Spinelli, “na saudade estaria a 

melhor forma de se definir a atitude do sentimento e da afectividade portuguesa” (Spinelli 

1981: 231). Se atentarmos, “a própria definição do carácter saudoso da alma portuguesa 

é interpretada por Pascoaes como realização harmoniosa mais perfeita entre o paganismo 

e o cristianismo” (Soares 1999: 295), sendo que “este é parte integrante que enforma a 

psique nacional” (Soares 1999: 295). 

  O Poeta-Filósofo começa “por se assumir, especialmente a partir de Jesus e Pã 

e Para a Luz, como oráculo do Universo e da Humanidade ou profeta cósmico e 

universal” (Coutinho 1994: 491), de modo que, “Pascoaes vai progressivamente 

imprimindo à sua “profecia” um sentido nacionalista, assumindo-se como profeta da raça 
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lusa” (Coutinho 1994: 491). Segundo Pascoaes, Leonardo Coimbra também se insere 

nesta ontologia lusíada, ao ponto do próprio Pascoaes dizer que este autor “representa a 

cristalização do sentimento lusitano: a sua fase verdadeiramente intelectual e filosófica” 

(Pascoaes 1987: 174, OPL). Na interpretação que Pascoaes realiza do Criacionismo, a 

ciência também participa da moral cósmica. Sobre isto, Borges afirma: “a ciência que 

Pascoaes, na sua interpretação do Criacionismo, faz corresponder à realidade e à arte 

harmonizam-se, assim, numa moral cósmica que, correspondendo à verdade, é também 

uma religião” (Borges 2006: 355). Portanto, no entendimento de Pascoaes e de Leonardo 

Coimbra, “todos os povos tenderam para a mais perfeita harmonia, para a universalidade” 

(Coimbra 2005c: 292). 

Em síntese, estes dois vultos culturais perpassaram, numa atitude cívica, cultural 

e ética, a mensagem nacionalista da construção de uma ontologia lusíada com grande 

alcance universal. 

1.3 Conceção (A visão) do homem e do universo 

Para Pascoaes tudo tem um sentido, apontando sempre o lado virtuoso e 

compensador de tudo, seja até da dor, do medo, do sempiterno, condições também elas 

essenciais ao crescimento e à evolução humana. A proposta pascoaesiana vai no sentido 

de uma mudança, uma mudança humana pela espiritualidade. Caso contrário, tudo 

continuará, por séculos e séculos, sem qualquer alteração, numa indiferença tenebrosa, 

desmesurada e sem luz, até “porque a dor espreita por eles [homens] desde que o mundo 

é mundo...” (Pascoaes 1998: 56, AC). Nada de significante se altera ou alterará se o 

homem não passar do estado animal, para o sobrenatural ou espiritual. Pascoaes propõe 

um novo Homem, um novo Ser humanizado de espírito, de caridade, de alma, capaz de 

um sentido transformante e transformador, pelo qual ou através do qual a Humanidade 

nunca mais será a mesma e a sua condição se elevará, passando de criado a Criador. No 

fundo, Pascoaes apela à renascença da alma humana, portanto, ontem como hoje, 

“impõe-se uma renascença religiosa, uma renascença das almas para a vida espiritual e 

transcendente, vida de beleza e amor” (Pascoaes 1998: 54, AC). Na verdade, exclama o 

poeta: “Só uma renascença do Amor e da Beleza nos poderá salvar!” (Pascoaes 1998: 54, 

AC). 
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O Homem em Pascoaes só é realmente valorizado quando passa do seu estado 

animal para o estado sobrenatural, além do que “a nossa alma caminha sempre à nossa 

frente” (Pascoaes 1998: 44, AC), ela “vai em procura de Deus” (Pascoaes 1998: 44, AC). 

Segundo Pascoaes, “o homem é, portanto, uma espécie de divindade decaída, 

fulminada, isto é, demoníaca” (Pascoaes 2001: 140, LM). Ao afirmar, “uma espécie de 

divindade”, o autor não atribui ao homem a condição de divindade completa, mas, num 

princípio de esperança e redenção, o homem tem aberta a possibilidade de realizar o seu 

projeto divino. Assim, neste contexto, Jorge Coutinho afirma: 

encarnado no mundo ou nele decaindo, no homem se torna consciente da sua queda 
e por ele procura realizar a sua redenção. Como quer que seja, o homem traz em si 
uma memória ôntica de Deus, que é o espírito ou a alma. Essa memória, ao mesmo 
tempo que desperta e mantém viva nele a consciência dramática, forma-se também 
princípio de esperança. O homem ousa tentar realizar o seu projeto divino, porque 
pressente que há nele, como seu próprio, algo de originariamente divino (Coutinho 
1994: 304). 

Ora, deste modo, “a identificação desse originário divino com a alma acaba por 

reduzir, no homem, o drama estrutural de ser e não ser ao seu eterno conflito entre o 

espírito e a matéria de que é feito” (Coutinho 1994: 304), entre o espírito e o corpo, pois 

“o homem é divino pelo espírito que o habita e demoníaco pelo corpo em que este se 

encontra encarnado” (Coutinho 1994: 304). Este homem oscila entre o Deus e o Nada, 

ou seja, “o homem lançado de Deus toma a graça do impulso por virtude e propriedade 

sua, vai a caminho do nada” (Coimbra 2006d: 223). Este homem é também um homem 

saudoso, pois “o sopro originário alteia o coração do homem, entumecendo-lhe os lábios 

numa oração de amor e de saudade” (Coimbra 2006d: 223). Então, “Deus, que é Pai, vê 

que o mundo a ele se dirige, saudoso e humilde, num íntimo alvoroço de unidade” 

(Coimbra 2006d: 223). Eis que estas duas saudades se tocam e originam “o verbo 

luminoso, a palavra perfeita de comunicação” (Coimbra 2006d: 223). Convenhamos que 

“Cristo é o desenlace eterno do drama das criaturas, porque é o eterno enlace das criaturas 

com Deus” (Coimbra 2006d: 223).   

Para Pascoaes, “acreditar numa coisa é mais do que concebê-la, é já criá-la” 

(Pascoaes 1998: 41, AC). Assim, “acreditar no bem é já ser bom” (Pascoaes 1998: 41, 

AC). Assim como também, “acreditar na imortalidade da alma é já ser imortal” (Pascoaes 

1998: 41, AC). Pascoaes é o poeta do deslumbramento, do êxtase, do inefável e do 

mistério e, por isso, é tão digno da maior relevância, no que concerne à conceção de 

homem e de natureza. Magnânimo, diríamos, no seu ideal de criação humana que 
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perpassou para a sua literatura, nomeadamente para a sua poética, colocou no ser humano 

o poder do Bem e do Mal. A existência humana caracteriza-se por uma incessante luta

titânica entre os dois, entre o Bem e o Mal. A este respeito ele próprio afirma: “a

existência humana, como de resto tudo o mais, subsiste e medeia entre “uma força divina

de encontro a uma força diabólica” (Pascoaes 1998: 38, AC), sendo nosso dever

“cultivarmos a força divina, esta íntima luz em que a Divindade nos aparece nos mais

belos instantes da nossa existência espiritual” (Pascoaes 1998: 38, AC).

Se o homem estabelece profundas relações com o Universo, no dizer de Leonardo 

Coimbra “a sua vida é uma relação, antes, um sistema de relações com esse Universo” 

(Coimbra 2012: 25), portanto será de suma importância que o homem se conheça a si e 

ao Universo com que convive, sob pena de ocorrer uma tragédia se assim não suceder. 

Este ideário também é seguido por Pascoaes. Desta forma, ambos entendem dever existir 

uma harmonia entre o homem e o Universo. No que respeita ao conhecimento do homem 

e do Universo, há que esclarecer o sentido metafísico do homem, que vive numa luta 

perene com o seu Destino, nas mais diversas “formas de humanismo” que este pode 

assumir (Coimbra 2012: 26). Algumas dessas formas de humanismo “ficam a caminho 

da verdadeira vida em transfigurante valor da vida meritória da prova em vida divina, 

participando por adopção no eterno e matando a sede na fonte infinita da Caridade 

criadora” (Coimbra 2012: 26). Portanto, Leonardo Coimbra também valoriza o papel da 

caridade que, na sua conceção, é criadora, enquanto para Pascoaes “a caridade é a 

suprema expressão do amor divino” (Pascoaes 1998: 33, AC). Mais, para Leonardo, “o 

Ideal nem é uma meta inacessível, nem o caminho dum esforço insuficiente; mas uma 

Pessoa, um coração, um amor, a própria Caridade criadora e redentora” (Coimbra 2012: 

26). O filósofo atribui à caridade o papel acrescido de redenção, considerando que só a 

caridade purifica e limpa o espírito humano para servir a Humanidade. Esta progressão 

do homem pascoaesiano, ou seja, de um homem que se vai depurando e que será cada 

vez mais Humano e Ecuménico, um Homem Universal, foi influenciada pelo ambiente 

espiritual da sua época. Assim, como afirma Sá, 

mesmo que a sua particular concepção do Homem, do Universo e de Deus não tenha 
sido bebida directamente no movimento filosófico europeu do último quartel do 
século, colhe-a Pascoaes no clima espiritual da época – e basta lembrar a sua ligação 
a Leonardo Coimbra ou a Sampaio Bruno –, clima este que, depois do Ultimato 
Inglês, encontrou terreno fértil para se desenvolver e, após a implantação da 
República (Sá 1999: 6-7). 
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Em nossa opinião, a conceção de Homem, de Universo e de Deus, segundo 

Leonardo Coimbra, de certo modo conflui com a proposta por Teixeira de Pascoaes. 

Ainda que sejam distintas uma da outra, convergem na medida em que ambas patenteiam 

uma conceção de liberdade, um homem que para atingir a ascese primeiro tem que sofrer 

a queda, um homem cuja voz é a saudade do Céu (Coimbra 2006d: 224), um homem que 

é obreiro de si mesmo. 

Desde a sua mensagem ecológica à espiritualidade, os dois autores, segundo Luísa 

Soares, 

indubitavelmente, sem perderem o sentido da terra, ambos se interessam pela 
condição presente do homem português e pelo seu destino transcendente preparado 
pelo seu destino terreno. Portugal, desde as raízes até à instauração do reino 
messiânico, é ideia presente no imaginário comum a ambos (Soares 2007: 518).  

Os dois idealizam um mundo uno e a sua inspiração é devedora da montanha 

maronesa de contornos transcendentes. Esta montanha materializou o pensamento dos 

dois, pese embora isto seja muito mais visível em Teixeira de Pascoaes. Porém, é certo 

que, para esta visão, que ambos possuem, em muito contribuiu a sua consciência 

profunda da crise de identidade nacional e o seu desejo e também necessidade de 

afirmação dos valores e da cultura portuguesa, num período de viragem do século XIX 

para o século XX. Este ambiente finissecular será deveras marcante na vida literária, 

cultural e pessoal destes dois homens e também na sua intervenção social. O seu 

pensamento é particularmente revelador da necessidade de conservar a portugalidade, da 

essencialidade de buscar o que é verdadeiramente português, incluindo a espiritualidade, 

intrínseca ao ser lusíada.  

1.3.1. A dimensão universal do homem 

Se para Leonardo Coimbra o conhecimento do universo assume primordial 

importância, não é menos importante que o homem se conheça a si próprio, identificando 

que “a tragédia do homem está na ignorância de si e do Universo em que vive, ou antes, 

convive” (Coimbra 2012: 25). Como “a sua [do homem] vida é uma relação, antes, um 

sistema de relações com esse Universo” (Coimbra 2012: 25), uma vez estabelecida a 

harmonia profunda entre estes dois mundos, a felicidade cósmica seria alcançada, sem 

que isso implicasse uma perda de identidade de  cada um dos elementos implicados na 
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ligação. Assim, seria “qualquer coisa como um coração que aprende a ritmar os seus 

períodos pelo ritmo de corações concordantes e sem que esses ritmos fossem sempre os 

mesmos, mas de modo que cada palpitação só por virtude do seu universal acordo se 

fizesse mais profunda, significativa e cheia de amoroso sentido” (Coimbra 2012: 25). 

De forma similar a Teixeira de Pascoaes, o filósofo criacionista nasceu e foi 

criado a olhar e a sentir a montanha, pelo que não é de admirar que esta o tenha despertado 

para o valor que lhe veio a atribuir e que a tivesse frequentemente usado como inspiração 

e, sobretudo, como lugar de reflexão. Desta forma, “se o estilo é a medida do homem, 

importa afirmar que os escritos de Leonardo se resumem a um lavor telúrico, a um 

pastoreio da natureza, pelos montes e vales, planícies e veredas das palavras, em busca 

do último fim, primeira causa” (Gomes 1985: 62). Portanto, “esse lavor telúrico, que 

arranca da contemplação da natureza, está destinado” (Gomes 1985: 62). Nesta 

perspetiva, Leonardo considera que o fim do homem é o conhecimento que, em ascese, 

progride da imaginação até ao pensamento metafísico, como indica na afirmação 

seguinte: “os fins do homem são na ascensão do conhecimento, da imaginação até ao 

terceiro grau do conhecimento em espécie eterna ou em Deus” (Coimbra 2009h: 25). 

Nesta sua interiorização da montanha, no seu recolhimento interior vai, a partir do 

mesmo, encontrar o caminho que conduz ao conhecimento do homem e por sua vez ao 

achamento de Deus e, por inerência, à liberdade. 

Já vimos como a proposta da filosofia de Leonardo Coimbra permite modificar a 

natureza ou o homem, num idealismo de liberdade. Todavia “a posição desses fins é o 

caminho da superfície do Ser para o seu coração, do tempo para a eternidade, da visão 

imaginosa para a libertação em Deus” (Coimbra 2009h: 25). Para Pascoaes, “o homem é 

o único animal que tem um valor universal e mesmo sobrenatural; – universal, porque é

nele que o existente adquire um significado, – e sobrenatural, porque o seu pensamento

excede a própria Natureza” (Pascoaes 1998: 36, AC).

Pascoaes foi e é um visionário, tendo recriado o novo Homem, e fê-lo através da 

saudade, que efetivamente lho permitiu. Em paralelo, Pascoaes recriou um novo Mundo 

para além de um novo Ser. Portanto, como poeta universal, ele entrevê este novo ser e 

este novo mundo iluminado pela luz da saudade, que os dimensiona espiritualmente e dá 

ao homem a esperança de uma nova vida. A esperança em Pascoaes ganha contornos 

messiânicos de futuro, ou seja, é a própria saudade do futuro. No fundo, Pascoaes pensava 

ser a saudade lembrança e esperança, isto é, aprazimento do passado e arranco para o 
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futuro, conjugação do paganismo e do cristianismo, união ariana e semita de que resultou 

a raça lusitana, metafisicamente enraizada no ser português e na sua história.    

Já a preocupação principal de Leonardo Coimbra foi esboçar um sistema 

filosófico, que, no dizer de Miguel Spinelli, 

tal Esboço comportaria uma Teoria das ciências ou Teoria do saber científico, uma 
teoria geral do ser. Essa Teoria geral do ser, por sua vez, far-se-ia Ontologia do 
homem e Ontologia do espírito. Esse Esboço, assim montado, convergiria para uma 
efetiva Síntese filosófica, a partir da qual o seu criacionismo estaria pronto e 
disponível para uma Nova elaboração integral, ou seja, para um genuíno Idealismo 
Criacionista (Spinelli 1985: 211-212). 

À luz do pensamento de Leonardo Coimbra o homem é também muito mais que 

um simples homem comum, mortal. No seu entendimento, o homem é um homem 

integral, do qual a componente espírito é uma parte intrínseca. Esta componente 

espiritual é tendencialmente procurada pela necessidade intrínseca de satisfazer este seu 

lado místico e nebuloso que procura aquietação na satisfação de a ver concretizada, de 

modo a que “cada espírito que conhece comunga a universalidade, como cada espírito 

que ama comunga a universalidade dos seres regressando a si após a totalização dum 

abraço unificador” (Coimbra 2009h: 25), e, “conhecer e amar são dois modos de 

compreensão humana que se confundiriam no pensamento divino” (Coimbra 2009h: 25). 

O homem proposto por Leonardo é também o homem universal, porque se encontra com 

Deus e com Cristo. 

Para Pascoaes, “o destino do homem é ser a consciência do Universo em ascensão 

perpétua para Deus” (Pascoaes 1993: 5, OHU), sendo que, nesta sua ascensão, a caridade 

assume especial importância. A caridade reveste-se de um poder extraordinário no seu 

ideário de homem universal, visto que “a caridade é o amor cristianizado, o amor 

identificando todas as almas, tornando-as intimamente solidárias e fraternas, tornando-

as numa só alma!” (Pascoaes 1998: 50, AC). Na continuidade deste pensamento, 

Pascoaes afirma que,  

desde que os deuses se converteram num só Deus, a tendência dos homens é 
converterem-se num só homem; – no Homem. Para que todos os homens sejam um 
só homem, é necessário que todos os homens se elevem ao Homem, que todos se 
aproximem daquele tipo humano perfeito idealizado pelos Poetas (Pascoaes 1998: 
50, AC).  



296 

Assim, Pascoaes, enquanto poeta, é o enunciador do Homem que 

transcendentalmente será capaz de unir todos os homens e todos os povos, numa língua, 

inequivocamente universal, mas de feição portuguesa. O Homem de Pascoaes é um 

homem universal, porquanto, “é o homem que fala, não é apenas o Português que fala” 

(Patrício 1996: 23). Este homem é um homem do mundo que existe para a humanidade. 

Daí o seu universalismo, portanto, sendo entendível por todos os outros povos e não 

somente pelos portugueses. A Pascoaes importa  

o homem considerado no seu valor real ou existencial –, o valor das suas qualidades
sentimentais e intelectuais, vistas à luz dum novo critério liberto de preconceitos
clássicos ou estreitamente mecanicistas; o homem colocado, no seu espaço ilimitado
e não restringido à sua área corpórea aparente; o homem integrado na sua verdade
cósmica ou no seu poder representativo do Universo, que lhe é interior e essencial,
ressoando e reflectindo, como se as emitisse, todas as vozes e claridades da Natura;
o homem, verbo encarnado e verbo, poesia e poeta, o ser e os seres na mesma entidade 
divina e demoníaca; o homem universal, o homem novo, eis o que eu tenho cantado
desde sempre ou desde o Sempre, desde o meu primeiro vagido poético à última rala
(Pascoaes 1993: 33, OHU).

Indiscutivelmente, o homem pascoaesiano é também um homem saudoso. A este 

respeito, ouvimo-lo dizer que o homem “é o herói constante dos meus versos, que me 

aparecem com um sentido outrora ignoto para mim; um sentido que se ilumina no 

presente, embora aceso no passado” (Pascoaes 1993: 33, OHU); porém, “não é a saudade 

que os transfigura; é este espírito crítico ou já velho, que os aprecia e confronta com as 

novas ideias científico-filosóficas” (Pascoaes 1993: 33, OHU). É, por assim dizer, o 

homem – Homem, que se vai aperfeiçoando, pois, “há uma tendência na Natureza para 

o mais complexo e perfeito, tendência essa que se estende às sociedades humanas e ao

próprio reino psíquico” (Borges 2006: 332). Na obra de 1937, O Homem Universal,

Pascoaes considera que esse poder desmesurado decorre “duma acção anímica ou duma

força” (Pascoaes 1993: 53, OHU).

Em Leonardo Coimbra, esta força, ganha contornos de nódulo anímico, sendo que 

“o homem, a caminho do nada, atingirá um nódulo anímico que o arremesse em ânsia de 

infinito e eternidade” (Coimbra 2006d: 223) e, portanto, “a criação ressuscitada em 

Cristo volta ao seio divino, pacificada e amante” (Coimbra 2006d: 223); ora, “assim é a 

vida da alma, a caminho do zero, quase a conceber a Morte, a substancializar o nada, ela 

renasce em Cristo, abre em luz quieta, que nenhum vendaval fará estremecer, o seu 

pacificado olhar de eternidade” (Coimbra 2006d: 223). Portanto, Leonardo encontra em 

Cristo a figura mediadora entre as almas e Deus, afirmando: “Em Cristo é o 
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renascimento, o reencontro com Deus, origem do ser, fonte de Vida, donde, perpétua e 

indefinidamente, brota o amor e a certeza!” (Coimbra 2006d: 224). Contudo, para o 

Filósofo-Poeta, “o homem há-de sempre compreender-se como uma saudade de Deus” 

(Coimbra 2009f: 241). 

Em síntese, “o Saudosismo de Teixeira de Pascoaes e o Criacionismo de 

Leonardo Coimbra diferem entre si em conteúdo, mas não em espírito: ambos tentaram 

uma nova maneira de interpretar o “homem” português” (Spinelli 1981: 231). Todavia, 

“o Criacionismo não é movido por um simples devaneio poético. Do lado de lá das 

sensações ele está voltado para os problemas do soma e da psique. Volta-se também, mas 

num sentido evolucionista, para a longa preparação biológica do homem e do seu 

destino” (Spinelli 1981: 230). O homem não se encontra biologicamente organizado para 

todas as modernas sensações, propostas pela indústria, e este destino unicamente 

sensorial e material não é o seu. O homem, mesmo com o progresso, tem de contemplar 

no seu destino, a sua parte de espiritualidade, que está impressa na afetividade e 

sensibilidade portuguesa e que é traduzida em saudade.  

Ambos pugnam por um homem universal que tende para o alto, um homem 

místico com ânsia de ascese e de recorrente perfeição, onde a caridade, a humanidade e 

o transcendente são dimensões essenciais. É em ambos um homem sublimado pelas suas

crenças. Em suma, ambos, acima de tudo, arrogam um homem, essencialmente criador e

assumidamente espiritual.

1.3.2. O pensamento metafísico e transcendental 

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes propõem a subida à montanha, 

consideram a existência de um fundamento superior para todos os seres e para todas as 

coisas que, em processo de ascensão, se elevam, sempre do menor para o maior, numa 

hierarquia natural que deve respeitar-se, sendo que Leonardo o diz, com muita clareza, 

no passo que se segue: 

Bem sei que a subordinação de vida a um princípio superior donde dimane, para a 
acção e para a luta, unida e harmoniosa a nossa individualidade, é uma profunda e 
iniludível necessidade biológica. Mas que maior orgulho para o homem, confiante no 
seu grandioso destino cósmico, que subir acima da escabrosa montanha dos seus 
instintos e daí, senhor da terra e da vida, alar-se pelo céu da Ideia e sublime, divino 
gritar à terra mísera: “Eu sou o Criador; por mim brilharão, no céu escuro e frio, as 
grandes sentenças morais, por mim a harmonia das esferas será a palavra de Deus; 
porque eu soube ir além da contingência do meu egoísmo e, em vez de me debruçar 
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sobre o passado morto, fazer em mim a eclosão do Futuro que gerei com as minhas 
dores, reguei com o meu pranto, fecundei com os meus sonhos!” (Coimbra 2004d: 
117-118).

A montanha simboliza o encontro com o Criador, figurando como o lugar onde 

parece ter começado toda a existência. Esta representa, para além do altar do mundo, 

segundo Pascoaes, a bússola que norteará o espírito sedento de transcendência.  

É no contexto desta ascese ou ansiedade metafísica, que Leonardo Coimbra 

esboça “o seu pensamento, fruto de uma consciência aberta aos problemas do homem e 

da sua vida, do conhecimento e da cultura, da sua comunidade e da sua pessoa, faz-se 

progressivamente com uma avalanche de ideias e instituições, que o seu próprio autor 

não pode dominar” (Spinelli 1981: 116), à semelhança daquela febre de escrever que, a 

uma certa altura, assaltou Teixeira de Pascoaes. A escrita obedecia a uma imperiosa 

necessidade de satisfação interior dos dois autores, logo, o texto é fruto desta realização 

intrínseca. 

No dizer de Spinelli sobre Pascoaes, “entretanto, ele levanta um edifício, um tanto 

desajeitado como pensamento, mas não como expressão; por outro lado, o seu 

pensamento traz consigo o colorido da sua capacidade literária e da oratória” (Spinelli 

1981: 116). Mas, para além de tudo o mais, “sobressai ainda a sensibilidade da alma do 

poeta e de um espírito embriagado de ansiedade metafísica. O seu jeito de filosofar é-lhe 

todo peculiar” (Spinelli 1981: 116), como peculiar foi o poetar de Pascoaes, para quem 

“o absoluto é dos poetas e o relativo é da ciência” (Pascoaes 1993: 19, OHU). Além da 

distinção clara entre poeta e cientista, Pascoaes também classifica o filósofo, como pode 

verificar-se na seguinte afirmação: “o sábio observa, analisa, decompõe; o filósofo 

generaliza, dá o conjunto; o poeta dá o significado anímico das coisas, a sua própria 

natureza” (Pascoaes 1993: 19, OHU), sendo este último aquele que “representa o mundo 

e a sua consciência” (Pascoaes 1993: 19, OHU). Deste modo, Miguel Spinelli afirma que 

na sua evolução, onde o filósofo, o poeta e o literato se intercalam, o seu  pensamento 
[de Pascoaes] está submetido ao crescimento espiritual e amadurecimento intelectual 
e pessoal de seu próprio autor: do orgulho do saber pelo saber passa ao saber para 
actuar, até encontrar o saber para contemplar e amar (Spinelli 1981: 116). 

É comum ao pensamento de Pascoaes e de Leonardo Coimbra a esperança numa 

entidade superior, numa epifania, reveladora de um pensamento metafísico e 

transcendental que em Pascoaes se exprime na saudade, e em Leonardo “sobretudo [pelo] 

sentido da vida do espírito que a metafísica do Criacionismo quer encontrar e, através 
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deste sentido, distinguir, os vários planos ontológicos da realidade” (Spinelli 1981: 170). 

O pensamento de ambos pode resumir-se a uma verdadeira ontologia do espírito, onde 

corpo e espírito se convertem em alma, sendo esta, no entendimento pascoaesiano, “uma 

expressão viva e consciente, a nossa alma é a consciência do Universo” (Pascoaes 1993: 

16, OHU).  

Leonardo Coimbra, por seu turno, e conforme leitura de Spinelli, “não quer 

misturar filosofia e revelação, nem quer, com isto, discutir o problema da filosofia 

católica (…) mas antes, o problema da metafísica fecundada pelo espírito do 

Criacionismo” (Spinelli 1981: 171). Na verdade, o pensamento criacionista “não é a 

filosofia separada, no sentido de uma independência absoluta, mas filosófica e metafísica 

naturais, no sentido de ordenação hierárquica da realidade a partir da sensibilidade” 

(Spinelli 1981: 171). Desta forma, “a ciência que anteriormente dava certeza e verdade, 

passa aqui também a dar emoção e entusiasmo: toma uma nova configuração num 

universo de sonho, de êxtase e de miséria – enquanto que a filosofia continua fazendo a 

sua flexuosidade da poesia à religião, e transformando a verdade em fé e sentimento” 

(Spinelli 1981: 171). 

O Poeta-Filósofo do criacionismo procura na sua metafísica o conhecimento do 

homem e da vida, indo “até onde pode ir tanto o seu conhecimento natural da vida como 

o do espírito, e o das relações do espírito com Deus” (Spinelli 1981: 171). No entanto,

quando termina a metafísica, o filósofo entra no domínio da certeza da fé. O saber, a

ciência, a fé não se obstruem, antes o homem pode ser um ser que pensa e também crê.

Em Leonardo Coimbra, “a certeza da fé não o faz recusar a certeza científica” (Spinelli

1981: 171-172), encontrando na metafísica cristã a resposta para o conhecimento humano

verdadeiro e real, vendo na esperança uma abordagem salvífica do homem. Como

filósofo de formação científica, Leonardo arquitetou a sua filosofia sob os auspícios

científicos e neles sustentou uma nova metafísica. Como tal, confrontando-se com a

transformação técnica e científica do seu tempo, questiona-se quanto à capacidade da

ciência, só por si, ser capaz de explicar a natureza humana e o seu destino, o universo, a

vida e a sua origem e o próprio Absoluto. Deste modo, no dizer de Miguel Spinelli,

sempre preocupado com a unificação do pensamento filosófico, que se submetera à 
exclusiva actividade científica, optou por uma atitude que lhe pareceu sensata: 
adoptar o positivismo sem detrimento da metafísica ou desinteressando-se pelo que 
há de transcendente no ser e na vida humana. Aos que lhe pareceram evidentes limites 
da ciência, propôs a metafísica, e, os problemas filosóficos, não os pôde e não os quis 
tratar sem isenção científica (Spinelli 1981: 173). 
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Leonardo Coimbra assume uma relação conciliadora entre a ciência e a filosofia, 

sem qualquer submissão de uma à outra, sendo que “o seu espiritualismo cristão e 

criacionista encontra, no paradoxal vagar apressado da Vida, motivações bastantes para 

um contínuo interrogar-se; encontra, ainda, em todo o saber científico, uma 

desinteressada pesquisa da verdade” (Spinelli 1981: 172). Contudo, “a poesia, a religião 

e a ansiedade metafísica são contemporâneas no seu filosofar” (Spinelli 1981: 172).  

Em síntese, Leonardo Coimbra desenvolveu uma metafísica que respeitou “as 

entidades científicas, filosóficas, morais e artísticas, a fim de poder manifestar uma maior 

Verdade” (Spinelli 1981: 182). Esta nova metafísica pugnada por Leonardo, é 

tendencialmente mística. Nela, o “Universo é entendido como uma espiral ascendente, 

onde o homem é voz e trampolim de um salto para Deus” (Spinelli 1981: 182). 

Por sua vez, para Pascoaes, “o mundo, cientificamente definido, reduz-se a quase 

nada, a simples vibração electromagnética, a um triste zumbido, no silêncio” (Pascoaes 

1993: 15, OHU). Para o poeta, “antes e depois da definição científica, temos a poética ou 

religiosa, de outro alcance transcendente” (Pascoaes 1993: 15, OHU). Todavia, o Poeta-

Filósofo mostra uma convergência com o Filósofo-Poeta, ao considerar que, “a ciência e 

a poesia não se excluem: completam-se. A realidade é científica e poética, objectiva e 

subjectiva; abrange os penedos e os sonhos” (Pascoaes 1993: 78, OHU). 

A filosofia é intrínseca à obra poética e ao ser pascoaesiano. Por sua vez, a obra 

de Leonardo é filosófica, mas escrita de uma forma poética. Nos escritos de ambos os 

autores existe uma presença marcante da espiritualidade, a qual é inerente ao seu 

pensamento. 

1.3.3 O destino e o futuro do homem na mundividência pascoaesiana e 
leonardina 

A preocupação com o destino e o futuro do homem esteve sempre presente no 

pensamento de Teixeira de Pascoaes e de Leonardo Coimbra, ainda que de forma distinta, 

visto que Teixeira de Pascoaes abordou a problemática existencial segundo a sua visão 

humanista universal e Leonardo Coimbra segundo uma perspetiva humanista cristã. 

Portanto, a perspetiva humanista da problemática existencial constituiu uma confluência 

destes dois autores. O seu humanismo também se revelou na atitude cívica e humana que 

ambos tiveram, enquanto intervenientes na vida pública e cultural. 
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Na opinião de Spinelli, o trabalho intelectual de Leonardo Coimbra, de acordo 

com uma perspetiva antropológico-filosófica, “representa um determinado tipo de leitura 

e de interpretação da existência humana” (Spinelli 1981: 115). Deste modo, no “esboço 

filosófico ao problema do homem e da vida” (Spinelli 1981: 115) em que procura 

respostas para as suas interrogações, Leonardo Coimbra dá peso às estruturas da vida 

cogniscitiva e sensitiva” (Spinelli 1981: 115) e “procura uma simbiose entre pensamento 

abstracto e existência concreta” (Spinelli 1981: 115). Como tal, explicita o que é a sua 

filosofia, nos seguintes termos: 

a filosofia é reflexão do pensamento concreto real e vivo das ciências, artes e moral, 
da vida em suma, sobre si mesmo, procurando as longínquas raízes da sua identidade, 
do seu íntimo parentesco com o real que ele determina e com o ideal que ele concebe 
e por via do qual se acresce sem medida ou limite (Coimbra 2009h: 27).  

Para Leonardo Coimbra, a reflexão caracteriza o homem, “marca a cada momento 

o fim do homem, destino do seu ser de espiritualidade” (Coimbra 2009h: 27). Na sua

conceção do homem considera que “o homem é o que conhece, como é o que ama;

conhece do Universo o seu parentesco com ele, ama no Universo a intimidade de sua

alma universalista” (Coimbra 2009h: 27).

A filosofia de Leonardo Coimbra é a conciliação do homem com o homem 

universal e com Deus. De acordo com a visão leonardina tudo se encaminha para Deus, 

para o “fim mais alto do homem, de que os fins particulares são pontos da linha que é 

assímptota real da vida humana em sua órbita ideal para Deus” (Coimbra 2009h: 27). 

A nível da trajetória do homem para um fim, para um ideal, Leonardo Coimbra 

valoriza o trabalho, a obra. A aspiração ao transcendente, o desejo espiritual de Deus 

enquanto fim e ideal, permitem fixar o rumo humano e o trabalho, que eleva a obra, é a 

trajetória para esse fim, como é evidenciado pelo seguinte texto de Leonardo Coimbra: 

“o fim é ideal, ele é a fixa do rumo humano, de que o trabalho, pela actividade espiritual 

sobrelevando as obras, é a trajectória” (Coimbra 2009h: 28). Mais ainda, “Leonardo 

deseja que cada criatura tenha um destino conforme o mérito atingido no esforço de vida 

total” (Pascoaes 1987: 177, OPL). O saudosismo valoriza a ação criadora da Esperança: 

“eis a mais perfeita Justiça e a maior apologia do Heroísmo, que é a acção criadora da 

Esperança, a atitude angélica e radiante da Saudade, a sua imagem alada e primaveril, 

semeando flores e sorrisos...” (Pascoaes 1987: 177, OPL). Então, “o Filósofo, recolhido 

nesse templo, ajoelha e reza, como um poeta, as líricas exaltações do seu fervor” 
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(Pascoaes 1987: 177, OPL) e “o seu fluxo imaterial e divino ilumina-se de encontro 

àquela opacidade negra e morta... e é a imagem de Cristo sangrando luz, resplandecendo 

divindade, sobre os montes que são altares...” (Pascoaes 1987: 177, OPL). E como Deus 

está em tudo, “em nossas almas sentimos a universal alegria de existir e, olhando-nos 

profundamente, rezamos, com a santa tomista, cósmicas palavras de gratidão ao ardente 

amor com que nos foi dado o ser” (Coimbra 2005c: 295).  

Na mundividência de Leonardo o homem não se encontra entregue a si próprio, 

pois existe uma entidade superior, que é Deus. Deus é o fim do percurso e é para Ele que 

todos, enfim, caminhamos, mas apenas chegarão a esse destino os que obreiramente 

forem hábeis e sobretudo humanos, na assunção de que o Amor será imprescindível. O 

homem é o feitor da sua própria ação, o obreiro, em constante progressão. Leonardo 

Coimbra atribui importância à possibilidade de mudança, à progressão, que se faz pelo 

ajustamento progressivo das obras, em função da sua diretriz. Vejamos como o afirma, 

na citação seguinte:  

sob este ponto de vista a dignificação da pessoa humana deve-se à reflexão filosófica, 
que, marcando as distâncias, lutas e hierarquias dos deveres, põe estes diante da 
consciência como afirmações de valor intrínseco da vontade, independentemente dos 
desejos acidentais, como a realização da harmonia interior e unidade do querer, do 
acordo consequente da vontade consigo mesma, do ajustamento progressivo das suas 
obras com o traço firme da sua diretriz (Coimbra 2009h: 28-29).  

Assim, “o encontro do homem consigo mesmo no espelho da meditação reflexa 

é evidentemente a condição indispensável para que este ponha e se dê fins, deixando de 

seguir espontaneamente as linhas da compreensão social que o levam para o quase 

inconsciente cumprimento de seus fins sociais” (Coimbra 2009h: 29).  

Como Leonardo Coimbra, Pascoaes também rejeita a passividade humana. Desta 

forma, na opinião de Soares, “tudo o que mumifica a vida espiritual é condenado por 

Pascoaes” (Soares 1999: 249) e, por isso, “apenas o dinamismo permite ao ser a ascese, 

o ultrapassar-se a si mesmo, a obtenção da supra-natureza, da divindade, que representa

a libertação no bem” (Soares 1999: 249). Para Pascoaes, o bem “é [a] presença de Deus

em nosso ser!” (Soares 1999: 249) e o poeta tem um papel importante na aproximação

do homem a Deus. Vejamos como o afirma: “o poeta eleva o homem à altura do Criador.

Então o poeta é o ser, quase divino, que faz com palavras o que Deus fez com água terra

e sol” (Pascoaes 1987: 47, OPL). O homem, na conceção de Pascoaes, é transitório uma

vez que é terreno; mas aspira a ser transcendente. A sua transformação transcendental só
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será consequente por via da sua redenção, uma redenção por intermédio da Virgem dos 

lusitanos que, em terra portuguesa, conceberá o cristo redentor, logo o Novo Deus, o 

Messias desejado, pelo qual se edificará um novo Mundo. 

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra estiveram unidos pela Renascença 

Portuguesa e ambos expressaram os seus ideais no enquadramento deste projeto cultural 

portuense. Neste movimento ficou bem marcado o doutrinário saudosista, nomeadamente 

a conceção saudosista e panteísta do Homem e do Universo. Na obra Arte de Ser 

Português ficou bem visível que o idealismo lusíada, o nacionalismo que assenta na 

rejeição de modelos importados e na defesa da portugalidade se encontra subordinado à 

filosofia da saudade, isto é, ao idealismo saudoso.  

No movimento da Renascença Portuguesa também ficou bem manifesto o ideário 

criacionista. No seguimento do que foi referido em relação a Pascoaes, o criacionismo 

também abona a favor do que é nacional, lusitano. Como refere Spinelli, “o movimento 

da Renascença Portuguesa transformado em Criacionismo é um movimento de 

interiorização e exteriorização em espírito, que abrange uma dupla dimensão: lusitana e 

antropológica” (Spinelli 1981: 112).  

Em suma, esta dupla dimensionalidade lusitana e antropológica é comungada por 

Pascoaes e por Leonardo, pois ambos centram o seu pensamento existencial no homem 

português. Para Pascoaes este homem é também universal, ideia que não foi recusada por 

Leonardo Coimbra. 

Pensamos que a atualidade da obra destes dois autores advém do facto de que, 

cada vez mais, urge repensar não só o país, mas também o cidadão comum, o homem na 

sua totalidade, contemplando, por isso, a sua espiritualidade. Não esqueçamos também 

que o homem comum sofre as consequências do progresso científico e tecnológico. 

Fazemos nossas as palavras de Leonardo Coimbra, quando afirma: 

vida moderna é duma dispersão assustadora e mortífera. A alma não se recolhe, vive 
numa permanente exteriorização. Não há vida interior. Um vento de tempestade 
espalhou as almas e lançou a vida numa vertiginosa corrida de ambição e loucura. O 
presente é um importuno a afastar-nos dum ambicionado futuro, fugindo sempre, 
como as miragens, diante dos nossos precipitados passos (Coimbra 2004n: 376).  

Se, na altura, estas foram as consequências do progresso, com a acentuação do 

avanço científico e tecnológico as mesmas sofreram um agravamento, que é notório nos 

nossos dias. O materialismo, o que é concreto e a ambição material absorveram o homem, 

ocuparam todo o seu tempo, incluindo aquele que deveriam dedicar à família –  célula 
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social. Assim, “o lar, o abrigo das ternuras reconfortantes, perdeu-se na vertigem da vida 

moderna, toda de ruído, ambição e desesperado movimento” (Coimbra 2004n: 377). 

Portanto, será também oportuno e do interesse de todos, atentar nas palavras de Leonardo 

Coimbra, se desejarmos combater a situação. Para este autor, a mudança deve ser cívica, 

mas também moral, devendo o homem atual guardar espaço para a interioridade e 

reflexão, para a sua componente espiritual. Atualmente, cada cidadão, de forma 

individualizada, luta contra estas consequências, incluindo o que concerne à falta de 

tempo, mas sabemos que, a aplicar a proposta de Leonardo Coimbra, com certeza o 

homem seria mais feliz. 

O manual pedagógico de Teixeira de Pascoaes assume uma perspetiva 

sebastianista (Azevedo 1984), pelo que “se a nossa grandeza morreu materialmente, foi 

para ressurgir em espírito” (Pascoaes 1998: 117, ASP). Sendo o Sebastianismo “a 

expressão mítica da nossa dor, é, em sombra nocturna, o futuro sol da Renascença” 

(Pascoaes 1998: 117, ASP), ou seja, esta dor, que é já transcendente funciona como via 

para uma nova vida. Como tal ocorre uma “transmutação do Sebastianismo da Morte e 

da Dor no Sebastianismo da Vida esplendente e da nova Alegria” (Patrício 1996: 50), 

que portanto “datará o Portugal messiânico do futuro, anunciando aos Povos, a nova 

Renascença” (Pascoaes 1998: 118, ASP), que é não só nacional, mas também universal. 

Destacamos que o esquema subjacente ao Sebastianismo, descrito por Pascoaes, é 

abordado por Leonardo Coimbra na obra A Alegria, a Dor e a Graça, correspondendo a 

Alegria ao Portugal das Descobertas e das Conquistas, a Dor ao Portugal de Alcácer 

Quibir, e a Graça ao “Portugal messiânico do futuro”, ao da “final redenção universal” 

(Patrício 1996: 50). Mais à frente, neste trabalho, vamos abordar este assunto mais 

pormenorizadamente. 

Pascoaes, “ao culto da alma pátria ou da Saudade erigida em Pessoa divina e 

orientadora da nossa actividade literária, artística, religiosa, filosófica e mesmo social” 

(Pascoaes 1998: 118, ASP), chamou Saudosismo, o caminho pelo qual se realizará a 

nossa renascença cumprindo o destino que a Portugal é devido e ao qual subjaz o legado 

que nos foi dado herdar segundo os princípios e os valores da tradição dos nossos 

valorosos antepassados. Nestes rebuscamos a inspiração vivificadora para continuação 

da missão grandiosa que cabe a Portugal no Futuro, mas sem esquecer o outrora 

realizado. Deste modo, Portugal concluirá a obra espiritual que consubstanciará a obra 

material alcançada e, “o Saudosismo é, por conseguinte, essencialmente a Saudade do 

Futuro; ou seja, mais exactamente o Desejo e a Esperança do que a Lembrança” (Patrício 
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1996: 50). Como tal, “o culto da alma pátria é um culto futurista” (Patrício 1996: 50). 

Esta saudade pascoaesiana assemelha-se à duplicidade sentimental dos poetas, cuja 

inspiração contempla duas forças: uma força “actua sobre o passado; é a lembrança que 

prende os poetas à tradição emotiva da sua raça, irmanando-as” (Pascoaes 1987: 47-48, 

OPL); a outra força “a que actua sobre o Futuro, é uma força de esperança, em que os 

poetas se distinguem uns dos outros e definem o seu carácter original e criador” (Pascoaes 

1987: 47-48, OPL).  

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, ambos tiveram esperança e 

acreditaram num futuro promissor. O Saudosismo ficou-se por uma força indestrutível 

do Espírito, o Criacionismo caraterizou-se por uma impressionante ventura do Espírito. 

2. A intemporalidade de Pascoaes e Leonardo e o seu propósito cultural

Pascoaes e Leonardo Coimbra foram movidos pelo ideal de redimensionar a 

nação portuguesa, pela cultura e pela educação, encetando esforços para o conseguir, o 

que se enquadrava no projeto cultural da Renascença Portuguesa. Pascoaes, pela defesa 

do Saudosismo, Leonardo pela apologia do Criacionismo, os dois se empenharam por 

elevar Portugal e a educação dos portugueses, num ideal coletivo de dimensão 

verdadeiramente nacional. E se o Poeta-Filósofo enseja um Portugal Espiritual, o 

Filósofo-Poeta pugna por um Portugal Cristão, mas ambos enalteceram a pedagogia do 

sacrifício e da verdade portuguesa. Para Pascoaes, a verdade portuguesa está para além 

do cristianismo mas, na perspetiva de Leonardo Coimbra, enquadra-se nele. A verdade 

portuguesa, que conduz à verdade humana, é intemporal, mantém a sua atualidade, o que 

pode decorrer do facto de apresentar um caráter pedagógico, que se pode perpetuar no 

tempo.  

Um outro aspeto intemporal, não menos importante, prende-se com o facto de 

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra atribuírem importância ao espírito coletivo, 

concebido como o espírito capaz de unir todos os portugueses em torno de um objetivo 

claro. Para estes dois autores o objetivo central era o de tornar os portugueses mais 

autênticos, ou seja, independentes do que é estrangeiro. A Renascença Portuguesa foi o 

instrumento de que estes intelectuais se serviram para divulgar os seus ideais e alcançar 

o sonho de elevar Portugal e de o tornar mais português.
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Tendo a cultura e a educação como propósito principal, Pascoaes e Leonardo, 

num pretenso resgate pátrio, de modo a tornar independente a nação decadente, aspiram 

a um Portugal mais português e humano, a um Portugal que fosse “independente” 

(Patrício 1996: 61). Porém, Pascoaes não pensa na “independência de Portugal fora da 

restauração ou ressurreição da alma portuguesa” (Patrício 1996: 61), perfilando um 

ideário que se enquadra no ideal da Renascença Portuguesa. Por sua vez, Leonardo é 

também fiel a este mesmo propósito nacional, contudo, “o seu “Criacionismo” não se 

manifesta hostil à política, mas desprendido e tolerante” (Spinelli 1981: 111). Faz 

apologia da “fraternidade espontânea, que impeça a dissolução das vontades pela criação 

de um ideal colectivo, e que seja a fonte de uma efectiva irmandade espiritual” (Spinelli 

1981: 111); como tal, “respeita a lusitana forma da alma popular, à luz do que é eterno e 

absoluto: o homem como parcela do espírito activo, eficaz e criador” (Spinelli 1981: 111- 

112). Assim, a Renascença Portuguesa, à luz do pensamento criacionista, é um 

movimento que se debate entre a dimensão lusíada e a dimensão antropológica. Este 

propósito cultural renascentista ou de renascença foi comum aos dois pensadores 

portugueses, na originalidade própria de cada um deles, como também o foram as 

questões do Ser. Os dois autores foram intemporais e criadores de referenciais tidos em 

conta no passado e ainda a considerar nos nossos dias e no futuro e que continuam a ser 

inspiradores. Refira-se o perfilhar do universalismo por intermédio da saudade, em 

Pascoaes e por intermédio do criacionismo em Leonardo Coimbra. 

A obra de Leonardo Coimbra e a obra de Teixeira de Pascoaes permanecem 

atuais, pois as doutrinas filosóficas que lhes subjazem têm caraterísticas proféticas, e o 

tempo tem vindo a dar razão a alguns dos seus argumentos. Na altura em que viveram 

estes dois autores o projeto de elevar Portugal e a educação dos portugueses era essencial. 

A democratização do ensino e o combate ao analfabetismo são objetivos das sociedades 

contemporâneas e mantêm a sua atualidade no mundo atual. 

2.1 Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra apóstolos do Portugal Português 

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra postularam um Portugal português, um 

Portugal lusitano, chamando também a si a obra de resgatar o país, que se encontrava em 

declínio, que defendia valores estrangeiros e que desvalorizava o que era nacional. 
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A geração de 70, cansada da expressão literária de então, convicta do declínio do 

idealismo anticlerical e do positivismo filosófico, encontrava no ambiente da jovem 

República motivos para acentuar uma tendência ao retorno do que era verdadeiramente 

português, embora continuassem a vigorar doutrinas de caráter racionalista e que 

valorizavam o que era estrangeiro.  

Cultivar os valores nacionais tornava-se assim uma premência, o que foi realizado 

a nível da poesia e da filosofia, nomeadamente por Teixeira de Pascoaes, com o 

Saudosismo, por Leonardo Coimbra, com o Criacionismo e por outros intelectuais da 

Renascença Portuguesa. Este movimento portuense ganhou grande relevo, precisamente 

pela mão do poeta amarantino, bem coadjuvado por Leonardo Coimbra e Jaime Cortesão. 

A revista mensal de literatura A Águia também contribuirá muito para o desenvolvimento 

dos propósitos patrióticos, para o delinear de fins de orientação nacional desta sociedade. 

Como afirma Patrício, “a Renascença Portuguesa está, pois, ordenada desde o seu âmago 

para o culto e desenvolvimento da nacionalidade” (Patrício 1996: 64), sendo que “a 

defesa da personalidade própria da nacionalidade faz-se em relação ao estrangeiro” 

(Patrício 1996: 64). Portanto, há que considerar o que é português, mantendo vivo o 

espírito da nacionalidade. Pascoaes aborda o espírito da nacionalidade em A Era 

Lusíada, concebendo-o como numa força de oposição à intrusão externa e que pode ser 

cultivado. Mais ainda, Pascoaes afiança que, pela firmeza a nível da expansão da 

verdadeira cultura portuguesa, Portugal virá a afirmar-se independente e o amor pátrio 

será suscitado. Aliás, nesta obra, estão descritos os dois fins da Renascença Portuguesa, 

sendo o primeiro o da educação nacional e o segundo, mais indireto, embora implícito, 

prende-se com o início de uma nova era, também designada A Era Lusíada.  

Sendo um desígnio da sociedade literária, que tinha na revista A Águia o seu 

órgão, revalorizar Portugal pelo preconizar das forças nacionais, isso não significou um 

completo fechar ao exterior. Outro dos seus desígnios foi o “desenvolvimento educativo 

de todos os cidadãos portugueses, por meio da lição, da conferência, do manifesto” 

(Pascoaes apud Simões 1976: 123). Portanto, como afirma Pascoaes, “neste momento 

genesíaco e caótico da nossa Pátria, é necessário que todas as forças reconstrutivas se 

organizem e trabalhem, para que ela atinja rapidamente a sonhada e desejada harmonia” 

(Pascoaes 1912: 1). Trata-se de fazer renascer Portugal, de o elevar e trazer para a ribalta, 

como já ocorreu no passado, mas agora isso situar-se-á no futuro, isto é, terá uma alma, 

um espírito, uma nova vida, pois, como afirma Pascoaes, “renascer é dar a um antigo 

corpo uma alma fraterna, em harmonia com ele” (Pascoaes 1912: 1). A nação portuguesa, 
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que possui um passado de que se orgulha, no qual deu novos mundos ao mundo, usando 

já dum raro sentido universal e humano, tem de ressurgir, considerando que “renascer é 

regressar às fontes originais da vida, mas para criar uma nova vida” (Pascoaes 1912: 1). 

Portanto, como afirma Pascoaes, “nós queremos renascer” (Pascoaes 1988j: 159, ASS), 

mas “o simples progresso não satisfaz o profundo anseio da alma lusíada que quer atingir 

o além das expressões materiais e restritas da Vida” (Pascoaes 1988j: 159, ASS). Para

este almejado renascimento de Portugal, cabe agora aos portugueses “amar alguma cousa

mais do que o progresso” (Pascoaes 1988j: 159, ASS) e considerar que “já viveu, já foi

alguém” (Pascoaes 1988j: 159, ASS). É importante “que esse alguém readquira a sua

velha fisionomia, animada. Muito embora, de nova vida; que esse alguém ressuscite e

venha cumprir ainda, sobre a terra, um alto destino” (Pascoaes 1988j: 159, ASS), pois

“queremos um Portugal português e, ao mesmo tempo, humano. Queremos a nossa Pátria

de acordo com o Passado e o Futuro, mergulhando as raízes na noite da Recordação para

florescer à luz da Esperança e criar a sua obra espiritual, religiosa, obra de amor e

sacrifício” (Pascoaes 1988j: 159, ASS).

Esta desejada renovação da realidade portuguesa encontrou eco profundo na 

Renascença Portuguesa, movimento que apresentava uma enorme vontade de mudar os 

rumos do panorama cultural do país. Assim, quer pela sua ideologia, quer pelo seu 

magistério, quer pela sua doutrina, o saudosismo de Teixeira Pascoaes e o criacionismo 

de Leonardo Coimbra foram amplamente veiculadores de valorização nacional. Este 

movimento cultural também contribuiu para a refundação de um Portugal mais 

português, mas que simultaneamente fosse um Portugal para o mundo e para a 

humanidade, como outrora. Esse sentir saudoso faz parte da alma portuguesa, que revela 

“nuances que faltam à alma dos outros Povos, o que demonstra a existência da nossa 

Raça” (Pascoaes 1998: 19, ASP). 

Perante a decadência da pátria portuguesa, que estava à beira de um colapso de 

identidade nacional e fazia face a uma crise social, económica, política e cultural, coloca-

se a esperança no renascimento pátrio. Nesta linha de pensamento, encontramos 

precisamente Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, pois tiveram o ideal de reerguer 

Portugal, contando com a recente República, que também pretendia operar no sentido 

deste desígnio nacional. O poeta de Amarante, defensor do espírito lusitano, que 

considera fortemente abalado desde 1820, ano “em que o espírito lusitano desaparece 

definitivamente, completamente aniquilado pela casta estrangeirada, que predomina no 

ambiente político como no literário, aniquilando as velhíssimas tradições lusitanas” 
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(Margarido 1961: 97), desperta a consciência nacional para a reconquista da sua 

identidade, fortemente ameaçada pela importação, recorrendo a uma ressurreição 

espiritual pela mão da saudade, “encarada como dinâmica criadora, perpetuadora, 

projetiva e construtora do futuro” (Soares 2007: 14). Esta intenção ressuscitadora é 

partilhada pela maioria dos literatos da primeira década do século XX, em que se inclui 

também Leonardo Coimbra. Em nossa opinião, Leonardo Coimbra também partilha a 

opinião de Teixeira de Pascoaes, que considera que “só nos campos, entre as populações 

rústicas é possível descobrir a maneira de fazer reviver o antigo espírito lusitano, que não 

conseguiu resistir ao abastardamento imposto pelos núcleos urbanos, onde os 

estrangeirismos destruíram a harmonia social do povo português, maculando-lhe o 

espírito para todo o sempre” (Margarido 1961: 97), de tal modo que “esses 

estrangeirismos arrastam-se através da história, deformando permanentemente o perfil 

do pensamento lusíada” (Margarido 1961: 97). 

Pascoaes antevê um Novo Portugal e também um Novo Mundo, onde os 

portugueses serão a força motriz movida pela saudade. Essa saudade tem uma face 

voltada para o Passado e outra voltada para o Futuro, pois o Futuro é perspetivado no 

Passado.  

É necessário regressar às origens e às profundezas da terra para depois emergir 

em espírito porque se beberam as autenticidades, a raça, o caráter, e para tal há que contar 

com os poetas e com os filósofos, como Pascoaes e Leonardo. A este respeito Pascoaes 

afirma: 

a Poesia é uma flor que mergulha as raízes no sangue e na terra de uma Pátria e 
desabrocha em pleno céu. Tendo uma origem comum, individualiza-se depois nos 
vários poetas que lhe dão as nuances próprias das suas personalidades, sem que ela 
fique destruída nos traços essenciais e originários do seu carácter (Pascoaes 1987: 47, 
OPL).  

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes, poetas-filósofos, e na designação de 

Pascoaes também poetas espontâneos, pela sua emotividade e amor a Portugal, destacam-

se dos que são estrangeiros. Pascoaes afirma-o, da seguinte forma: “entre os poetas 

espontâneos de um Povo, há o mesmo fundo emotivo que os destaca dos poetas 

estrangeiros. Este fundo emotivo ou intelectualizado nos filósofos, é não só a alma de 

uma Literatura, mas a própria alma de uma Pátria” (Pascoaes 1987: 47, OPL). Nesta 

plêiade de poetas e filósofos, Pascoaes inclui-se a si próprio, a Leonardo, Camões, Antero 



310 

de Quental, Frei Agostinho da Cruz, António Nobre e Guerra Junqueiro. Sobre o poeta, 

enquanto vate, Pascoaes declara:  

Vem ao Mundo afirmar as superiores Potestades que misteriosamente presidem ao 
drama da Vida e lhe dão um sobrenatural sentido. Vem sublimar o vulgar, revelar o 
grande que as pequenas coisas escondem, converter o ruído em harmonia e a 
harmonia em melodia. Só ele deu uma alma divina ao corpo bruto da Natura, 
completando a obra de Jeová.... (Pascoaes 1987: 44-45, OPL). 

A harmonia depende da capacidade dos portugueses tornarem Portugal mais 

português, o que foi pretendido pelo saudosismo e pelo criacionismo, na certeza porém 

de que essa possibilidade traduz uma epopeia, considerando o ideal criacionista e deriva 

“na ontologia do ser como a Saudade de Pascoaes” (Soares 1999: 547-548). 

Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes serviram-se da Renascença 

Portuguesa para promover a cultura em geral, mas, particularmente, o valor de ser 

português, de ser genuíno. Mas isto não significa o isolamento de Portugal em relação à 

Europa e ao Mundo, pois visionaram a nossa “Pátria em convivência com as outras 

nações, mas revelando a sua bela Presença inconfundível” (Pascoaes 1998: 143, ASP). 

Como afirma Pascoaes, “não troquemos a nossa figura pela máscara importada” 

(Pascoaes 1998: 12, ASP) e “ao espírito simiesco, de imitação, oponhamos o espírito de 

iniciativa criadora” (Pascoaes 1998: 12, ASP).  

Sobre a atualidade da obra destes dois autores, citamos Soares: “o que salva um 

país, o que livra uma civilização da morte são as obras dos homens da sua têmpera, que 

preferem a Verdade à aparência, homens capazes de unir inteligentemente o legado do 

passado às promessas do futuro” (Soares 2007: 518). Desta forma, a Renascença 

Portuguesa, que se contextualizou numa época, que levou ao aparecimento e ao seu 

longo percurso e em que se tornou uma reconhecida referência cultural, pode permanecer 

até aos nossos dias como fonte inspiradora. Foi exemplar na intenção, nos pressupostos, 

no ideal educativo e cultural e sobretudo no modo como conseguiu reunir a elite 

intelectual.  

2.2 Pascoaes e Leonardo paladinos da esperança e do futuro 

A sua conduta de vida, o caráter, a obra e o pensamento de Pascoaes e Leonardo 

reportam-nos para a esperança num Portugal melhor e mais autêntico, para um futuro 
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promissor. O seu legado é inegável, no que concerne a um comprometimento com o 

futuro, tendo em conta o passado histórico. 

Contrariamente àqueles que veem na obra de Pascoaes e Leonardo uma 

manifestação exclusivamente endógena, o nosso estudo não perdeu de vista o 

enquadramento histórico-cultural da sua obra. Consideramos mesmo que Leonardo e 

Pascoaes foram os dois autores que mais herdaram a crise espiritual dos finais do século 

XIX e que materializaram o seu pensamento em prol de Portugal por todos os meios, 

nomeadamente pela cultura. Reforçaram a confiança em Portugal e nos portugueses, 

considerando que são capazes de traçar o seu destino, que pretenderam fosse bem 

português. Portanto, é necessário ter esperança no futuro de Portugal, mormente 

mantendo viva a cultura nacional e projetando-a universalmente. 

Podemos projetar o futuro e trabalhar de modo a nos sentirmos orgulhosos de 

Portugal e de sermos portugueses, fazendo sentido afirmar, conjuntamente com o Poeta-

Filósofo, “amai Portugal e tudo vos será dado em demasia” (Pascoaes, 1987: 38, OPL). 

Tendo chegado a hora de despertar Portugal e os portugueses para uma nova vida, 

Pascoaes alertou para a necessidade da nossa raça ser chamada “ao sentido da sua própria 

vida, para que ela saiba quem é e o que deseja. E então poderá realizar a sua obra de 

perfeição social, de amor e de justiça, e poderá gritar entre os Povos: Renasci!” (Pascoaes 

1912: 2). E, segundo Pascoaes, todos os portugueses devem concorrer para esta obra. 

Todavia,  

porque toda a obra só pode ser realizada por um certo número de operários 
congregados e harmónicos, ligados ao mesmo sonho, impõe-se, por consequência, 
mais uma vez o afirmamos, a união dos portugueses que vivam, além da sua vida 
egoísta e individual, a vida mais vasta e profunda, porque é abstracta e transcendente, 
da Pátria Portuguesa (Pascoaes 1912: 2). 

Logo, “esta obra sagrada compete ao espírito português, a todos os portugueses 

que encerrem no seu ser uma parcela viva da alma da nossa Pátria” (Pascoaes 1912: 2). 

Teixeira de Pascoaes, profetizador do passado e do futuro, considera que o povo 

português é o povo eleito da saudade. É o povo a que a alma portuguesa adita a condição 

de universal e permite a sua distinção em relação aos outros povos. Cabe ao povo 

português a mais alta missão: depois de alcançada a arte de ser português, achar-se-á 

preparado para a expansão de um império cultural, pela força espiritual consubstanciada 

na saudade. Contudo, “Pascoaes, profeta do passado e do futuro propõe, no presente, um 

modelo alternativo que será protagonizado pelo povo português e representado pelo ícone 
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da Virgem grávida, como símbolo de uma dor sobrenatural, para além da dor humana” 

(Borges 2006: 460), fundamentando esta sua prenunciação no engenho da alma pátria 

ou alma portuguesa. Assim, Pascoaes denomina a alma portuguesa como sendo “uma 

face feminina para Deus, o seu rosto sobrenatural, mas também natural, isto é, a sua 

personalização e presentificação num determinado local geográfico e na sua existência 

efectiva, enquanto conjunto de características ou virtudes e defeitos do povo que nele 

habita” (Borges 2006: 460), pelo que, “a justiça e a caridade são as expressões máximas 

desta devoção” (Borges 2006: 460). Nas obras pascoaesianas O Homem Universal, 

Duplo Passeio e Santo Agostinho revela-se a faceta ateoteísta do autor, da qual decorre 

a conceção de uma face feminina de Deus, o que também acontece com a saudade, que 

também descerra este seu lado. Aliás, a feminilidade é uma presença conceptual 

pascoaesiana, dotada de uma certa epifania, pelas suas características maternais, 

relacionadas com o ser geradora de vida e de futuro. Deste modo, a Virgem Mãe 

Imaculada é invocada por Pascoaes na sua obra, enquanto figura promissora de 

renovação, pois carrega no ventre o futuro homem, esse homem pascoaesiano de 

prodigiosa humanidade, no qual o bem universal e infinito se encontra cristalizado, 

caraterísticas que lhe permitem caminhar no sentido do porvir. Na verdade, no ser 

humano existe uma infinidade de virtualidades, que cabe ao homem descobrir e 

potenciar, o que leva Pascoaes a afirmar: “o homem realiza o que sonha” (Pascoaes 

1994:104, DP); apenas “é uma questão de tempo, porque o tempo e o espaço ou a matéria 

e o movimento contém inúmeras possibilidades em potência” (Pascoaes 1994:104, DP). 

Todavia, resta uma certeza, a de que, para o homem “o sentimento do Divino permanece 

inalterável” (Pascoaes 1994:163, DP), ou seja, o homem permanece num eterno conflito 

metafísico, numa dualidade que é salutar, por lhe permitir empreender e simultaneamente 

redimir e renovar. Esta ideia de ressurreição, tão presente em Arte de Ser Português, é 

um renascer em Espírito, não descurando o facto de que cumprido já o império da Matéria 

falta cumprir o império Espiritual e para esta missão são chamados todos os portugueses. 

Assim compete ao povo pátrio levar a cabo esta missão, não somente num plano nacional, 

como também num plano universal. 

O poeta acredita na perfeição humana e na capacidade humana de atingir níveis 

prodigiosos e infinitos de Humanidade e de Universalidade, numa futuridade ímpar. Este 

idealismo que abrange a futuridade caracteriza Pascoaes, desde cedo, pois já no ano de 

1898, com 21 anos, assim cantou: “Acreditai até no que não há / E esse impossível, esse 

nada, existirá!”(Pascoaes 1997: 201, S). 
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 Leonardo Coimbra propõe “ao homem continuar na esperança de um futuro mais 

promissor, de uma realidade penetrada de unidade e fraternidade, que está para além dos 

egoísmos, que só a luz infinita do amor de Deus pode dar” (Costa 2012: 357). O Filósofo-

Poeta dá relevância ao Amor pelo e, para si, o Amor significa o próprio Deus.  

Em síntese, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra elaboraram as suas obras 

dentro de uma linha de pensamento idealista, com esperança e com os olhos postos num 

futuro, com a firme convicção de ver frutificados os seus ideais filosófico-metafísicos. 

Apesar de alguns dos seus contemporâneos não os compreenderem, não estiveram sós 

no seu ideário. Foram acompanhados por uma plêiade de seguidores que, com eles, levou 

por diante o projeto cultural, a Renascença Portuguesa. 
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CAPÍTULO III. Entre o Saudosismo e o Criacionismo 

Há versos que soam e fulgem como raios musicais. 
      Desvendam-nos o mundo espiritual.  
      Esse mundo é o assunto da minha obra...  

 (Pascoaes 1993: 140, OHU) 

O Reino espiritual existe na virtualidade do nosso poder criador. 
Ele existirá na efetividade das nossas obras de ternura e bondade. 

 (Coimbra 2004: 206) 

1. O Poeta-Filósofo e o Filósofo-Poeta unidos pelo pensamento ideal

O pensamento filosófico de Teixeira de Pascoaes é distinto do de Leonardo 

Coimbra, pese embora também existam algumas aproximações, que tentaremos 

explicitar. Começamos por referir que, no que concerne à ideologia, ficou evidente 

que,  

pelo menos dois orientes subsistiram para além do tempo geracional e historial do 
movimento [Renascença Portuguesa], mais do que como formas pretéritas, como 
formas vivas de inteligência intemporal e espiritual: o Criacionismo e o Saudosismo, 
que, defluindo de Leonardo e de Pascoaes, são formas que valem por si mesmas, 
independentemente dos autores históricos que primeiro as formularam em teorese de 
sistema (Gomes 1985: 31).  

Portanto unidos pela ideologia da Renascença Portuguesa, imbuídos do 

espírito do ideal de nascer de novo e não de retorno ao passado, este movimento 

cultural legou-nos um património literário e filosófico invejável, porquanto  

o sinal maior do movimento ficou-nos, porém, em um tesouro de moeda a cunhar, o
Saudosismo como teoria do conhecimento do mesmo e do outro em situação, relação,
visão unívoca; e o Criacionismo como espelho do Espírito, capaz de erigir, sobre a
anamnese do mundo velho, a epiclese do mundo novo, o mundo renascido, o homem
ressurgido nos escombros do pecado, pelo qual nos vem a morte, mas em cujas trevas
nos é dom a vidência da luz matutina (Gomes 1985: 31).

Inteligir que a Renascença Portuguesa uniu estes dois espíritos é adequado. 

Por isso mesmo, “a passagem da direcção de A Águia de uma personalidade singular 

como era Pascoaes para outra singular personalidade, como era Leonardo, jamais 

afectou o espírito renascentista” (Gomes 1985: 30). Além de terem participado 

ativamente no órgão do movimento cultural portuense, pois ambos o dirigiram, 

também acreditaram na relevância do mesmo, na senda cultural nacional. De facto, 
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divulgaram nesta revista os seus escritos e nela teorizaram o seu pensamento. Na 

verdade, tanto o Saudosismo como o Criacionismo são doutrinas de formulação 

portuguesa, construídas na língua nativa dos seus doutrinadores, sendo caracterizadas 

por um certo lirismo transcendental. No fundo, de forma mais global, este lirismo 

transcendental é uma característica comum aos colaboradores de A Águia, veículo da 

ideologia da Renascença, pois quase sempre nos seus artigos a filosofia e a poesia 

andaram de mãos dadas. Gomes refere o seguinte, a respeito da filosofia: “a poesia 

funcionou como saída para uma filosofia que o discurso lógico mal continha, como 

águas em cascata, pelas paredes barrigudas do açude. Por isso, a íntima relação 

criacionista que nos autores renascentistas se oferece entre Poesia e Filosofia” 

(Gomes 1985: 29) e que está presente em Leonardo Coimbra. Por sua vez, a 

particularidade da poesia aguilista reside também na simbiose entre a poesia e a 

filosofia. Esta característica está bem representada na obra poética de Pascoaes. 

Assim, em Saudosismo e Criacionismo, “em saudade e criação, o pensamento 

renascentista sempre olhou para a claridade, não obstante a figuração do enigma 

sófico, e do mistério religioso” (Gomes 1985: 29-30), sempre refletiu a uma alma 

lusíada poetante e filosofante.  

No entanto, Teixeira de Pascoaes jamais se reputou de filósofo, “assumindo 

por inteiro uma radical personalidade de poeta, mas de poeta que é também pensador, 

e, melhor dizendo, de um pensador que acha, nas formas poéticas, os precisos termos 

para expressão de um infuso pensamento” (Gomes 1993: VII). A verdade é que 

Leonardo também nunca se considerou um poeta, ainda que os seus escritos mais 

pareçam um hino poético e o tenhamos ouvido clamar, “assim falou dentro de mim 

o Poeta” (Coimbra 2004j: 213), pois “os valores morais não se perdem na

humanidade, porque sempre o coração do Poeta os recebe para os eternizar”

(Coimbra 2004j: 212). Em suma, a obra leonardina pode ser considerada um hino

poético, onde a filosofia preside à poesia; já em Pascoaes, “sem risco de confundir os

atributos poeta, pensador e filósofo, diremos que a alma da obra (…) realiza os três,

vindo a filosofia por concomitância de uma poesia pensante e de um pensamento

poético” (Gomes 1993: VII). As obras destes dois autores são de uma indiscutível

autognose e de um elevado idealismo.

Posto isto, no dizer de Miguel Spinelli, o idealismo de Leonardo Coimbra, 
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supera o de Teófilo Braga ou o de Antero de Quental ou o de Gomes Leal. O seu 
idealismo não é uma mera idealização do mundo objetivo, mas, para além de 
Junqueiro e aproximando-se de Teixeira de Pascoaes, com a sua Teoria Geral do Ser, 
pretende como que espreitar a acção-reacção do homem e do universo, e do espírito 
humano, que se alimenta da natureza, e do Absoluto abismado de mistério (Spinelli 
1981: 182).  

Pascoaes e Leonardo fundaram o seu pensamento poético e filosófico, 

refletindo sobre o lado místico do Homem e da Natureza. No fundo existe nestes dois 

autores um ideal de humanidade e um caminho para o religioso, ainda que distinto. 

No que concerne ao ideal da humanidade, Pascoaes refere que “descendemos da 

Humanidade, e o nosso ideal é alcançá-la” (Pascoaes 1994: 136, DP), pois apesar de 

humano, o homem ainda não se reveste de humanidade, esta não vive nele, não o 

habita, daí que tenha de percorrer um longo caminho de encontro à perfeição, sendo 

que, “todo o aperfeiçoamento é regresso” (Pascoaes 1994: 137, DP). Portanto, este 

caminho é o de achar Deus, pois “Deus significa Origem” (Pascoaes 1994: 137, DP), 

e, “é da fonte que deriva a água nova, e pura, e cristalina, que murmura no Cântico 

do Sol” (Pascoaes 1994: 137, DP). Os dois autores propõem um regresso às origens, 

onde se encontra o verdadeiro espírito de todas as coisas e sobretudo se acham as 

duas faces de Deus, pois “o Criador é além da Criação, e a Humanidade além dos 

homens” (Pascoaes 1994: 136, DP). 

Na demanda religiosa e doutrinária, Teixeira de Pascoaes e Leonardo 

Coimbra procuraram a espiritualidade, pelo reconhecimento do lado espiritual e 

metafísico intrínseco ao homem, que se manifesta na sua ânsia de encontrar respostas 

perante o Absoluto. Os dois autores conseguiram encarar o futuro à luz de uma 

entidade na qual encontraram, para além das respostas que ansiavam, a via pela qual 

se pudessem redimir. Assim, a redenção humana resume a procura incessante destes 

dois autores.  

1.1 O Saudosismo e o Criacionismo: duas doutrinas com contornos messiânicos 

Coube ao núcleo doutrinário da Renascença Portuguesa, predominantemente a 

Pascoaes e a Leonardo, que com Cortesão formaram o trio cerebral do movimento, 

materializar em obra o poderoso ideal que os unia. Pascoaes e Leonardo comungam da 

ideia de revivificar o espírito português. Como afirma Patrício, “em qualquer dos três 

[isto é, em Pascoaes, Leonardo e Cortesão] é poderosa a ideia de que a cultura portuguesa 



318 

e, mais do que isso, o ser português, exprimem uma originalidade inconfundível” 

(Patrício 1996: 64). Todavia, “essa originalidade só vale na medida em que se religa, pela 

sua experiência ontológica singular, à eterna procura metafísica do homem universal” 

(Patrício: 1996: 64). Assim, 

o saudosismo do primeiro [Teixeira de Pascoaes], o criacionismo do segundo
[Leonardo Coimbra], e o cristianismo franciscano e paraclético do terceiro [Jaime
Cortesão] são afluentes de um mesmo rio, que é o pedregoso e cintilante rio humano,
como o serão o sebastianismo gnóstico de Fernando Pessoa ou o multímodo
pensamento especulativo dos discípulos dos homens da Renascença, em especial José
Marinho, Agostinho da Silva e Álvaro Ribeiro (Patrício 1996: 64).

Se atingir o primeiro fim da Renascença Portuguesa, isto é, a elevação da cultura, 

implica investir nas escolas, nas universidades populares, nas revistas, nas conferências, 

nas bibliotecas lusas, para alcançar o segundo fim, nomeadamente, o objetivo de 

reaportuguesar Portugal, há que ter em atenção o conteúdo das obras dos poetas e dos 

filósofos portugueses, onde se encontra a mais elevada criação espiritual. 

Alfredo Margarido propõe uma reflexão bastante profunda sobre o Saudosismo, 

que nos importa referir pela perspetiva visionária e messiânica que ela engloba. Desta 

forma, muito amplamente Margarido afirma que 

o saudosismo liga-se, portanto, ao messianismo, que é o génio de aventura alando-se
para as estrelas, e mostra a verdadeira estatura do rei D. Sebastião e do sebastianismo
como doutrina política, moral e religiosa. Se o saudosismo tem a sua origem numa
miscigenação, ele é por isso mesmo, de ficção dupla, pagã e cristã, o que permite
comunicar às cousas uma alma própria, que será o reflexo da alma do próprio
existente. Esta alma própria das cousas dá ao saudosismo a sua feição cósmica e
redentora, que permite ver Deus além do homem. É esta visão que nos mostra a
existência humana encarnada e inteiramente acessível dentro do quadro do
saudosismo, e é ainda através desta intimidade, que o homem comunica com a solidão 
onde frutifica a relação determinada que o liga ao mundo e aos outros. E o espírito
lusitano, finalmente posto em liberdade (ou seja, com possibilidades de agir), mostra
o perfil mais dinâmico da Saudade, concretamente relacionado com o mundo e com
a história. É a este ponto último, onde todos os contrários se conglobam que Pascoaes
aspira ao longo de toda a sua obra. As suas antinomias resolvem-se no corpo místico
da Saudade e no espírito lusitano, essencialmente saudosista (Margarido 1961: 305-
306).

Segundo Pascoaes, a liberdade (possibilidade de agir) é que vai permitir a 

realização ao espírito lusitano, isto é, a ação saudosa. A filosofia criacionista ou filosofia 

da liberdade, num idealismo universal, concebe a liberdade como o que permite a criação, 

ou seja, o criacionismo. De acordo com esta conceção criacionista, “sempre estaremos 

em construtora actividade de pensamento e em substancial realidade. A cada momento 
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pensar é construir, e o mínimo pensamento é original e profundo, é uma relação posta, 

que, portanto, sistematicamente envolve o Universo” (Coimbra 2005c: 186), daí que, 

“pensar é criar, o pensamento é uma atitude, é uma vida comovida e total” (Coimbra 

2005c: 186). Neste ponto, o pensamento de Leonardo aproxima-se do de Pascoaes, 

conquanto, algum distanciamento marcado pelo entendimento deste último a propósito 

da religião da saudade e a heterodoxia da mesma. 

Para Leonardo Coimbra, “Vida é (…) o próprio rasto da Saudade...” (Coimbra 

2009i: 342), num criacionismo ortodoxo, na sua visibilidade de Deus. Embora Leonardo 

e Teixeira de Pascoaes defendam o valor da moral para chegar a Deus, em Pascoaes o 

acesso, ou contacto com Deus é mais do foro íntimo.  

Neste sentido, encontramos Teixeira de Pascoaes que, “nas margens do Tâmega, 

entre os “fraguedos” das suas serranias, é que ele se decide a fixar os limites desse país 

ideal com que sonhara nos anos de profeta e missionário do Saudosismo” (Simões 1976: 

139). A partir deste lugar sobejamente montanhoso, Pascoaes emerge para, enquanto 

poeta e pensador, reproduzir o que é ser português e assim traçar o esboço do perfil do 

caráter do povo português, descrevendo e sublinhando os traços que o caracterizam, 

aqueles que o distinguem dos outros povos. Não o faz percorrendo somente as fronteiras 

do nosso território, conseguidas aos espanhóis e aos árabes, por feitos verdadeiramente 

heroicos. Na verdade, o autor de Arte de Ser Português fá-lo na medida em que é um 

grande português, sem artifícios, apenas movido por uma grande convicção natural e pela 

vontade de ajudar Portugal e os portugueses. Portugal, pela educação e pela cultura, pelo 

orgulho no seu passado glorioso e aventureiro, pela fé em si próprio e pelos seus usos e 

costumes, voltará a ser grande. Nesta conceção de um novo Portugal, Pascoaes envolve 

o passado do país, o seu presente e o seu futuro. Portanto, este apelo pascoaesiano para 

levar a nação por diante é dirigido a todos os portugueses que, pela “cultura cívica”, 

menorizando atavismos, desprezando estrangeirismos, superando divergências 

ideológicas e movidos pela vontade de serem autenticamente portugueses, devem 

contribuir para elevar Portugal, para o fazer ressurgir. Acontece que esta missão parece 

viável, pois, de facto “já o fizemos quando navegámos, ainda pequeno Portugal, e [assim] 

trouxemos as bases para as utopias dos pensadores do renascimento e o surto da ciência 

moderna” (Silva 1990: 78). 

Esta necessidade de recolocar Portugal na senda das descobertas, esta memória 

coletiva projetada no futuro, parece caracterizar-nos culturalmente. Competiria, assim, 

ao povo português promover a elevação pátria, afirmar “a luz, por mais escura que seja 
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a noite” (Silva 1990: 78). Nesta linha de pensamento, Pascoaes atribui a Portugal um 

“perfil divino e inconfundível entre os demais da Europa” (Pascoaes 1987: 81, OPL) e 

considera que o povo português sempre se há de manifestar e sobressair entre os demais 

povos, por possuir caráter, alma, raça, e outras características únicas do ser português 

que lhe permitem, em qualquer momento da história, de edificar um brilhante destino. 

Mas, interessa também admitir que “temos historicamente caminhado num 

espaço conflitual entre o modo como somos e o modo como imaginamos ser ou 

deveríamos ser” (Real 1998: 90). Este dilema saudoso entre o como somos e o como 

queríamos ou devíamos ser enquanto portugueses, que pode atingir uma profundidade 

mística e metafísica, é muito própria da alma portuguesa e dos poetas, como Pascoaes. 

No dizer de Luísa Borges,   

um dos aspetos importantes a reter do Criacionismo, na sua relação com a obra de 
Teixeira de Pascoaes, é o seu anticousismo radical, isto é, a sua oposição a qualquer 
forma de positivismo ou cientismo – ou mesmo de religião ou de filosofia – que negue 
a liberdade e a transcendência da Razão humana, a sua defesa de uma concepção 
metafísica da existência humana no mundo e a sua relação com Deus (Borges 2006: 
348).  

A observação dos fenómenos naturais, em que se baseia o positivismo científico, 

não interessa a Leonardo Coimbra. Este aspeto une-o a Pascoaes, pois também recusa o 

positivismo. No entanto, para “além das relações com a filosofia e a ciência, o 

Criacionismo encontra na arte, na moral e na religião os seus naturais complementos” 

(Spinelli 1981: 178). Valorizando a cultura e as tradições nacionais, tanto Pascoaes como 

Leonardo defenderam acerrimamente a arte e a literatura portuguesas.  

Assim, “o Criacionismo é solene; qualquer pormenor significante é festejado com 

entusiasmo. Ele é vital e, como tal, tem sabor de diário de viagem. Não de uma viagem 

qualquer, mas de uma viagem que abraça toda a existência” (Spinelli 1981: 235). Esta 

lógica universalista do criacionismo é comum ao saudosismo de Teixeira de Pascoaes, 

que também pretende englobar todo o Universo. Deste modo, o criacionismo e o 

saudosismo apresentam um mesmo caminho, um rumo religioso com destino metafísico, 

onde a paisagem se estende da Natureza à Alma Humana e de encontro a Deus, numa 

estrada de Amor.  

O caráter ativo da personalidade e da filosofia leonardina cativou o Poeta-

Filósofo, levando-o a afirmar que “a filosofia de Leonardo é mais acção do que sonho. 

Ele tinha de obedecer ao seu temperamento combativo. Daí também as suas qualidades 
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de orador” (Pascoaes 1987: 178, OPL). De tal maneira Pascoaes se impressionou com 

Leonardo Coimbra, perante a sua capacidade de atração e de sedução, que afirmou: “todo 

ele arde num incêndio de palavras, que se apega à assembleia impressionada” (Pascoaes 

1987: 178, OPL) (…) “e quando o orador-filósofo se lança para as alturas inacessíveis 

do pensamento, o auditório fita-o cá de baixo, mudo e assombrado, sem compreender, 

como ante um milagre que deslumbra e cega” (Pascoaes 1987: 178, OPL). A sinceridade 

de Leonardo foi também uma característica do seu caráter que o conquistou, ao ponto de 

afirmar que “ser sincero é ser, é possuir uma presença integral, como as árvores e os 

penedos” (Pascoaes 1987: 178, OPL), fazendo lembrar o próprio Poeta-Filósofo quando 

afirma “amei sempre os penedos” (Pascoaes 1987: 36, OB), como amou as árvores e se 

confundiu com ambos. Mas, indo mais além, Alves considera que 

por outro lado, o poeta do Marão não tem em conta que Leonardo foi mais do que 
uma trindade, além de orador, professor e filósofo, foi literato e político. O valor 
poético da sua escrita foi salientado, por exemplo, por Óscar Lopes, que, no meio de 
um mare magnum de prosa rítmica saudosista, comum a outros autores da 
Renascença Portuguesa (Cortesão, Casimiro, Pina de Morais, Vila Moura, etc.), 
distingue Leonardo Coimbra “como o mais interessante poeta da prosa lírica, graças 
aos melhores passos de A Alegria, a Dor e a Graça, Adoração, Do Amor e da Morte” 
(Alves 2004: 25-26).  

Em boa verdade, Leonardo Coimbra, segundo Óscar Lopes, pode ser considerado 

um poeta, pois só um trovador é capaz de escrever o belíssimo texto, intitulado A Alegria, 

a Dor e a Graça, um hino poético-filosófico, que traduz a essência da Vida, de Deus e 

do Amor. A própria evocação da saudade é expressa na obra, na medida em que a saudade 

de Deus está sempre presente na alma humana. É que, como afirma Quadros, 

ter saudade (da amada, de um amigo ou familiar, da terra natal, de uma situação 
passada ou de um reencontro futuro de uma paisagem, da Natureza de que nos 
encontramos separados, do próprio eu a que fomos infiéis, da transcendência 
entrevista e perdida, de Deus, em suma), ter saudade, diria José Marinho, é ter 
consciência ao mesmo tempo da cisão e da univocidade; por isso não é estranho que 
Leonardo Coimbra tenha podido conciliar o seu criacionismo com o saudosismo de 
Pascoaes (Quadros 1992: 116).  

Desta forma, “a unidade perdida e cindida pode regenerar-se, o múltiplo pode 

reintegrar-se no Uno, porque o testemunha um espontâneo sentimento-conceito unitivo, 

exactamente contrapolar da angústia existencial, que remete não para a plenitude da vida, 

mas para o nada e para a morte” (Quadros 1992: 116).  
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Convém salientar que, “com o advento do movimento moderno da “Renascença 

Portuguesa”, os seus membros estavam sedentos de renovação literária e ressurgimento 

patriótico” (Spinelli 1981: 231), incluindo Pascoaes e Leonardo, líderes do movimento. 

Portanto, “essa era a característica que fortificava e definia o gosto intelectual e a 

actividade de pensamento, e actividade social” (Spinelli 1981: 231). Assim, entre estes 

elementos do movimento “o poeta Teixeira de Pascoaes encontrou no termo Saudosismo 

a melhor expressão para fundamentar uma filosofia nacional, baseada no sentimento 

português. Leonardo Coimbra, por sua vez, inventou o Criacionismo” (Spinelli 1981: 

231). O pensamento criacionista pode ser definido da seguinte forma, transcrevendo as 

próprias palavras do Filósofo-Poeta: “pensar é criar, o pensamento é uma atitude, é uma 

vida comovida e total” (Coimbra 2005c: 186). Desta forma, o pensamento criacionista é 

um pensamento holístico, implica movimento e que requer liberdade de criação. Dadas 

estas características, “o seu Criacionismo poético é original. Original é também a alma 

artística de Leonardo Coimbra que só encontrou foco para o seu sonho no coração da 

vida espiritual. Como tantas almas artísticas, ele vive em pleno coração do Infinito” 

(Spinelli 1985: 230). 

O criacionismo de Leonardo Coimbra não envolve apenas uma reflexão sobre o 

ato criador do homem, nos mais diversos níveis e áreas, na filosofia, na arte, na ciência 

e em outras, pois também abrange a reflexão metafísica. Como o próprio Leonardo 

afirma, o criacionismo “tem Deus pensado e pensante, em acção e sonho em promessa e 

saudade” (Coimbra 2005a: 36), sendo que “a visão em Deus não é a recta dos silogismos, 

mas a aspiração envolvente das almas, a linha ideal do universal acordo” (Coimbra 

2005a: 36). Como tal, “a sua imortalidade [de Deus] é uma vontade de eterna harmonia 

universal, de cósmica e pura fraternidade” (Coimbra 2005a: 36), conduzindo ao 

“pensamento activo e criador o dessa vontade, que, pela absoluta harmonia, realizaria o 

progresso sem destruição, o crescer íntegro e rectilíneo” (Coimbra 2005a: 36).  

Pelos aspetos acima referidos, constatamos que Leonardo se mostra crente na 

condição humana e no destino transcendente do homem, constituindo a saudade a 

expressividade do seu sentimento, mas “quem é que entende bem o sentimento, esse 

mistério?!” (Spinelli 1981: 235). Para Leonardo é na solidão e no silêncio que se busca 

a resposta para o mistério das coisas do mundo, dos seres e fenómenos do universo, pois 

é nesse espaço que se produz a reflexão. Já para Pascoaes, o silêncio é “a alma nua das 

cousas” (Pascoaes 1987: 33, OB), é o que põe tudo a descoberto e nos revela as faces da 

saudade. 
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Se, para Leonardo Coimbra, “é o Invisível, o Inefável, o Inominado que povoa 

toda a Solidão, que enche de cósmicas e substanciais palavras todo o Silêncio” (Coimbra: 

2006a: 200), para Pascoaes o Invisível, o Inefável, o Inominado que povoam a Saudade 

que, por sua vez, enche de palavras cósmicas e substanciais toda a Paisagem, a 

humanidade, o Universo e a humanidade universal.  

A “Saudade e Natureza são dois termos que se integram bem no Criacionismo. 

Ambos são compatíveis e não dissociados” (Spinelli 1981: 235). Sobre o saudosismo 

criacionista, Pascoaes afirma o seguinte:  

o Saudosismo tem ainda um admirável Filósofo: Leonardo Coimbra, com a sua teoria
do Criacionismo, segundo a qual o conhecimento que o homem tem das cousas,
deriva em parte, das próprias cousas e em parte do nosso subjectivo. A árvore que
nós vemos, por exemplo, resulta ao mesmo tempo, de nós próprios e dela própria; isto
é, a sua imagem é feita do nosso ser espiritual e do seu ser vegetal. E assim temos o
conhecimento das cousas, composto dos mesmos elementos que formam a Saudade:
espírito e matéria. Só um filósofo português poderia criar espontaneamente a teoria
do Criacionismo (Pascoaes 1988f: 49 ASS).

Em relação à questão do Mistério e ao messianismo, bem ao estilo da Renascença 

Portuguesa, Pascoaes e Leonardo procuram incondicionalmente as respostas para as 

questões metafísicas, às quais a ciência não consegue responder, e que permitam ao 

homem encontrar uma razão existencial e simultaneamente o modo como se transcender. 

No fundo, estes dois autores procuram um maior e melhor entendimento do 

homem e da vida, sempre dentro de um espírito de cultura nacional e humanista. Pascoaes 

fê-lo pelo messianismo saudoso e universal, Leonardo pela visão messiânica criacionista 

portugalizada. 
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1.2 Do idealismo criacionista ao idealismo lusíada do pedagogo visionário 

Embora tivessem percursos distintos, Pascoaes e Leonardo aproximaram-se 

enquanto humanistas que foram. Ambos preconizaram uma educação humana e cultural, 

o seu pensamento partiu do real para o transcendental e tiveram uma visão ideal do

homem, onde cabia Deus. Desta forma, ambos revelaram todo o esplendor do homem e

de Deus, mas em Pascoaes Deus é Saudade e em Leonardo é Criação.

Sendo Leonardo e Pascoaes afetos ao problema da educação ou, de forma mais 

ampla, às questões da cultura, fazem abordagens teóricas distintas a esse nível. Uma 

grande diferença entre o pensamento destes dois autores reside na forma como concebem 

a conexão entre o nacional e o universal, o que se reflete na abordagem da 

educação/cultura. Como Patrício afirma, “o pensamento de Leonardo Coimbra sobre a 

relação entre o universal e o nacional não coincide com o de Pascoaes. A valorização do 

nacional parece ser mais forte em Pascoaes” (Patrício 1996: 67). Pascoaes é mais enfático 

com a questão nacional, considerando os valores culturais de uma nação, valores 

universais. Para Leonardo Coimbra, segundo Manuel Ferreira Patrício, é “dentro do 

círculo axiológico da cultura nacional que (…) o universal se actualiza, se apreende e se 

vive. A cultura portuguesa é, por conseguinte, o âmbito axiológico privilegiado para a 

vida e a educação dos portugueses” (Patrício 1996: 67). Leonardo não separa nacional de 

universal e liga o nacional ao humano. No seu entendimento, “a finalidade meramente 

humana seria uma abstracção se desprezasse as realidades nacionais em suas formas 

actuais de existência” (Coimbra 2010: 153). Mas, os valores são, em si, universais ainda 

que subsistam nas culturas, nomeadamente na cultura portuguesa, que é também cultura 

humana. 

Para Pascoaes, a vivência humana requer trabalho e dor, mas este esforço que 

também é moral, tem a sua recompensa: “conhecer a Verdade na sua infância, nos seus 

floridos anos de Idealismo ou... de Mentira” (Pascoaes 1998: 5, ASP). Segundo Pascoaes, 

este Idealismo corresponde à Idade de Ouro, onde tudo é perfeito, subtil, diáfano, sem 

mácula, mas, o idealismo lusíada, “o nosso Idealismo é saudoso, porque o animam a 

esperança e a lembrança; e é religioso e popular” (Pascoaes 1998: 124, ASP).  

Neste sentido, poder-se-á afirmar, como o faz Soares, que “a Saudade pressupõe 

até uma visão idealista do mundo, pois não só a criatura na sua intimidade anímica tem 

o impulso à realização espiritual, como ainda a sua teoria explicativa da vida e do

universo recusa essas realidades como algo distinto do eu. Vida e universo são
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subjectivos, só existem como dados da consciência” (Soares 1999: 546). A propósito, 

enuncia o vate, “a lembrança e a esperança: a vida e o corpo do Universo” (Pascoaes 

2000: 21, OPT). De forma eterna, “a vida é um duelo entre a lembrança e o esquecimento 

– o drama da Saudade!” (Pascoaes 2000: 21, OPT).

Através da conceção do Deus pascoaesiano ou da Saudade “o nosso Poeta-

Pedagogo-Pensador não separa Portugal da Humanidade, a alma portuguesa da alma 

humana” (Patrício 1996: 23). Assim, como Leonardo Coimbra, procura “o caminho das 

almas na riqueza espiritual do povo. O vate, o poeta, o pintor, o músico, deve procurar 

dar ao povo português a sua alma verídica (Coimbra 2004p: 414), ou seja, na perspetiva 

pascoaesiana, assegurar a transmissão da verdade portuguesa.  

Defendendo o ideário de aumentar a riqueza espiritual do povo pelo império da 

Cultura, Leonardo e Pascoaes consideram importante alicerçar a alma portuguesa para a 

finalidade do Espírito em detrimento da Matéria. Não obstante, Leonardo também atribui 

um papel importante ao ideário coletivo, como afirma: “é preciso impedir a dissolução 

das vontades pela criação de um ideal colectivo, afirmação das eternas forças do espírito” 

(Coimbra 2004p: 413) e “somos poucos e em atitude oposta aos preconceitos desta época 

de mercantilismo cosmopolita e industrial e industrioso materialismo. Teremos a guerra 

canina dos literateiros, mas, se conseguirmos achar a fórmula em que a actualidade 

lusitana encarne o eterno, venceremos nós” (Coimbra 2004p: 414). Como Pascoaes, o 

Filósofo-Poeta também anseia um Portugal que encare o eterno, ou seja, o espiritual e 

também acredita num destino de grandeza nacional, confiando ao futuro a obtenção de 

tal desígnio. Portanto, “a actividade de Descoberta terrestre deriva em actividade de 

descoberta do Espírito, como se se tratasse de um prolongamento do mesmo código 

sagrado colectivo de um povo de iniciados historicamente nos seus ritos próprios” 

(Soares 1999: 571-572). 

Em suma, a ambos assiste uma intenção profunda de ressuscitar Portugal, aspeto 

mobilizador do espírito empreendedor e de cultura, na senda do outrora conquistado. No 

dizer de Leonardo Coimbra, “por isso estão ao lume de água as caravelas das Descobertas 

e os heróis de Portugal são presentes ao grande renascimento de hoje” (Coimbra 2009e: 

164); no dizer pascoaesiano, assiste-nos a necessidade de completar a epopeia aberta 

pelos portugueses com as Descobertas.  

O saudosismo faz parte do idealismo da alma lusíada, apontando para um 

ressurgimento, para um renascimento pátrio espiritual, já não material. Portanto, Teixeira 

de Pascoaes, com o saudosismo, não faz mais do que incentivar e mesmo recriar o mito 
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sebastianista. Por sua vez, Leonardo Coimbra também acredita no ressurgimento pátrio 

espiritual, pela cultura. O seu ideal de Cultura é de cultura portuguesa e simultaneamente 

humana. Os dois autores desejam um Portugal mais português, na esteira de um idealismo 

espiritual, cultural e ecuménico, um idealismo saudoso-criacionista. 

1.3 O papel da saudade e do criacionismo no despertar para a missão portuguesa 

O ideal de reerguer Portugal, a esperança no renascimento da nação surge como 

consequência da decadência da pátria portuguesa, que se encontrava numa crise social, 

económica, política e também de identidade nacional. A identidade pátria encontrava-se 

fortemente ameaçada pela importação do modelo estrangeiro. A este respeito, Spinelli 

afirma que, 

com o advento do movimento moderno da “Renascença Portuguesa”, os então 
renascentes estavam sedentos de renovação literária e ressurgimento patriótico. Essa 
era a característica que fortificava e definia o gosto intelectual e a actividade de 
pensamento, e actividade social, de cada um. Dentre eles, o poeta Teixeira de 
Pascoaes encontrou no termo “Saudosismo” a melhor expressão para fundamentar 
uma filosofia nacional baseada no sentimento mais característico do povo português. 
Leonardo Coimbra, por sua vez, inventou o Criacionismo (Spinelli 1981: 231). 

Para Pascoaes, a reconquista da identidade nacional passa pela ressurreição 

espiritual, através da saudade, que é concebida “como dinâmica criadora, perpetuadora, 

projetiva e construtora do futuro” (Soares 2007: 14). Esta intenção de ressuscitar Portugal 

é partilhada por Leonardo Coimbra e é contemplada pelo criacionismo. O criacionismo 

é verdadeiramente uma filosofia portuguesa, porque evidencia a missão de valorizar a 

cultura e o modo de ser português, embora se distancie de um nacionalismo exacerbado. 

Por sua vez, o nacionalismo acentuado caracteriza o pensamento de Teixeira de Pascoaes. 

Abriam-se, assim, os caminhos para o despertar para a missão portuguesa, essa 

missão extraordinária e gloriosa, na qual saudade e o criacionismo assumem um papel 

preponderante, funcionando como um ideário a seguir. Segundo Pascoaes a consumação 

do saudosismo conduzirá à plenitude da alma humana, a um novo reino espiritual, onde 

se ficará acima da matéria e se atingirá o sobrenatural ou eterno, um nível superior, 

transcendental. Na mundividência filosófico-religiosa saudosista, este nível 

transcendental corresponde à máxima altura espiritual, ao “momento criador em que a 

terra tocou o céu, em que o homem toca o Espírito” (Coimbra 2004n: 368), sendo 

atingido pela Era Lusíada.  
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O saudosismo pascoaesiano e o criacionismo leonardino não divergem muito 

quanto ao ideal nacional, quanto ao espírito e aos fundamentos teóricos. Desta forma, “o 

Saudosismo de Teixeira de Pascoaes e o Criacionismo de Leonardo Coimbra, embora 

consistissem em novas maneiras de interpretar o “homem” português” (Spinelli 1981: 

231), diferiram sobretudo quanto aos aspetos formais. De facto, tendo vivido a mesma 

época, esses dois valiosos portugueses apresentaram a mesma vontade de reerguer 

Portugal pela via cultural, estiveram unidos pelo movimento portuense Renascença 

Portuguesa e comungaram muitos ideais. Tal não significa que não fossem muito livres 

e singulares no caminho que seguiram para alcançar esses ideais.  

No que concerne aos aspetos similares refira-se que o saudosismo tinha a sua 

parte mística, sobrenatural. Por seu turno, o idealismo criacionista, na abordagem dos 

fenómenos naturais e dos problemas da existência humana, liga o conhecimento à 

emoção mística. Como afirma Spinelli,  

não há dúvida de que o Criacionismo se esforça por tocar todas as cordas da lira 
humana. O seu idealismo concentra-se numa corrente de emoção mística. Ele não 
dissocia o saber e o sentir diante dos grandes fenómenos da natureza e dos grandes 
problemas da existência humana. Ele não reprime a sua comunicabilidade, e, por isso, 
talvez, a sua poesia é amorosa e veemente, religiosa e apaixonada (Spinelli 1981: 
229-230).

O criacionismo também se relaciona “com aquele carácter místico e 

profundamente artístico, que atinge a pessoa moral, e que são partes integrantes e 

essenciais da nova poesia e da nova arte portuguesa” (Spinelli 1981: 111). No que 

concerne ao saudosismo criacionista, a “Metafísica da saudade não é propriamente 

existencial, mas reveste-se de uma configuração existencial: é a libertação de tudo o que 

há de estático na alma humana” (Spinelli 1981: 235). A Metafísica da saudade leonardina 

“não é simples lembrança, como pode parecer, mas é algo inquietante, ontológico e vital” 

(Spinelli 1981: 235-236). Por isso mesmo, “a verdadeira filosofia do Criacionismo tem 

uma humilde alma de profunda e religiosa poesia” (Spinelli 1981: 222).  

O criacionismo de Leonardo Coimbra segue a corrente ideológica da 

“Renascença” intelectual portuguesa” (Spinelli 1981: 111), pelo que “Saudosismo, 

poesia e criatividade”, podem ser considerados uma herança “renascentista”, ou seja, da 

“Renascença Portuguesa” (Spinelli 1981: 238). Nesta lógica de princípios, constatamos 

que Leonardo Coimbra, na boa tradição lírica portuguesa, relaciona a poesia com a 

metafísica, embora nos afirme que o seu pensamento filosófico não se alicerça no 
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pensamento e imaginação poética. A este respeito Leonardo Coimbra refere que “não é 

uma vaga imaginação poética, que erguerá um pensamento sério, ansioso e honesto, 

como é o pensamento criacionista” (Coimbra, apud Spinelli 1981: 238-239). Já para 

Pascoaes “a alma lusitana revelou-se com a moderna poesia religiosa” (Pascoaes 1988j: 

161, ASS). O autor encontra aqui, portanto a resposta que procurava “e este acordar 

idealista e místico do génio poético da Raça, é um sinal dos tempos; é a nossa resposta à 

interrogação que surge aflita aos lábios da alma humana...” (Pascoaes 1988j: 161, ASS). 

Para tranquilidade coletiva “alguém virá que realize a grande obra necessária ao nosso 

ressurgimento. Há-de aparecer o homem superior, cujo espírito seja a própria 

condensação, em definidas formas novas de actividade, das tradições políticas e 

religiosas do País” (Pascoaes 1988j: 161, ASS). Esta procura constante de um salvador, 

que traga de volta a nossa grandeza nacional, ganha contornos messiânicos, de saudade 

e também de criacionismo. O próprio Pascoaes refere que “desde 1820 a alma lusíada 

emudece” (Pascoaes 1988j: 163, ASS) e fica refém de uma longa espera pelo Desejado. 

Assim,  

eis que ele reaparece logo, não ainda em corpo vivo, mas em fantasma de nevoeiro. 
A Saudade lutuosa, através das suas lágrimas, visiona o Desejado. Os seus olhos 
perdem-se na neblina do mar que desenha vagamente, ao longe, a ilha do 
Encantamento. E é voz de profecia no Bandarra e divina eloquência em 
Vieira...(Pascoaes 1988j: 163, ASS).  

A crença na força geradora e criadora da alma portuguesa está eivada de poder 

messiânico salvífico, logo de saudade e, pelo seu poder criador, também está imbuída de 

criacionismo, tanto mais que Pascoaes e Leonardo desejam tocar o céu, sem deslembrar 

o humano. Assim, o Poeta-Filósofo invetiva-nos: “sobretudo, cultivai a vossa própria

alma, a alma lusíada, camoniana, popular. Penetrai-vos do seu divino sentido poético e

religioso, idealmente encarnado na Saudade, a nossa Virgem, a alma de Viriato

angelizada, a estrela orientadora de um Povo em procura do seu destino...” (Pascoaes

1988j: 163, ASS). O mesmo poeta lança o desafio imperioso: “cultivai a alma lusíada, e

acreditai, com entusiasmo e paixão, nas suas virtudes sobre-humanas, no seu poder de

criar uma vida nova espiritual” (Pascoaes 1988j: 164, ASS).

O propósito de Teixeira de Pascoaes, aliás partilhado com Leonardo, reside em 

elevar a consciência à alma lusíada, contida idealmente na saudade pascoaesiana e no 

criacionismo leonardino. Em relação à lucidez da consciência e à sua relação com a 

matéria, Leonardo Coimbra refere: “nós, que, na nossa modéstia, tão maravilhosamente 
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casamos a lúcida alegria helénica com o profundo enternecimento cristão, estamos bem 

neste pavoroso conflito entre a rebeldia da matéria e as clarificadoras intenções da 

Consciência” (Coimbra, apude in Spinelli 1981: 152). Tanto Leonardo Coimbra como 

Teixeira de Pascoaes colocaram o Espírito acima da Matéria, num idealismo que postula 

pela procura da perfeição e pelo labor da Dor, o humano se transcende eleva a Deus. Esta 

espiritualidade permitirá a Portugal ser uma pátria superior e sê-lo-á, pelo império da 

cultura portuguesa.   

Para Leonardo a experiência religiosa funciona como um fundamento ontológico. 

Segundo Alves, isto é implicitamente evidenciado quando evoca “a experiência da 

saudade na sua dimensão metafísica e religiosa, aliás em consonância com o seu 

criacionismo de inspiração platónica, tantas vezes expresso poeticamente” (Alves 2007: 

85). No seu artigo Sobre a Saudade, onde aborda esta temática, confronta as experiências 

recolhidas da ciência, da filosofia e da religião, considerando que “se a ciência desperta 

o homem para a Saudade transcendente, a filosofia define-a como lembrança da Pátria e

desejo de regresso” (Alves 2007: 85). Todavia, “a religião vai mais longe; a ciência tem

como postulado implícito, um contacto com o mundo espiritual, mas este não basta para

o homem, que não se contenta com a linha, mas quer o volume ou hipervolume, isto é, a

convivência com a vida espiritual” (Alves 2007: 85). Esta convivência com a vida

espiritual é realizada através da religião, que verte o mundo do espírito e a saudade. Nesta

mesma obra coloca a “experiência religiosa cristã, em confronto com a experiência da

Saudade” (Alves 2007: 86). Considera então que “há uma religião que é a mais alta e

nobre expressão da Saudade, porque apresenta o homem como um viandante desta vida

em procura da verdadeira Pátria do infinito” (Alves 2007: 86) e que a mesma “é o

cristianismo” (Alves 2007: 86). Portanto, como Pascoaes, o pensamento de Leonardo

Coimbra tem uma dimensão religioso-metafísica, uma dimensão mística que pode ser

considerada um veículo para despertar Portugal para a sua missão, que é a de recuperar

o seu passado ilustre e bem-aventurado. A notável missão portuguesa é uma incumbência

que a todos cabe, na senda da alma lusíada, porque “o despertar da Saudade da Pátria”

não é “passageiro, obra de ocasião de um tempo e lugar” (Alves 2007: 86). Assim,

analisando toda a história da nacionalidade portuguesa, desde a sua fundação, Leonardo

Coimbra constata que se construiu em intangível mística, reveladora da saudade lusa.

Pode então deduzir-se que nenhum português no passado, no presente e no futuro foi, é

ou será indiferente à saudade e que a mesma é lusa e intemporal. Sobrevivendo a todo o

tempo, a saudade lusa é fonte, origem permanente, princípio a que inquestionavelmente
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se regressa, porque “há dias de Céu nas terras da Palestina e ao clarão aceso no Infinito 

responde o faiscar da Saudade em todas as almas a caminho do Regresso” (Coimbra 

2009i: 342). Esta forma de dissertar sobre a Saudade é, em si, uma maneira de revelação 

ortodoxa do cristianismo católico. Esta é também a opinião de Ângelo Alves, quando 

afirma que “Leonardo Coimbra conclui a sua defesa da razoabilidade da Fé cristã, a sua 

primeira e sistemática apologética do Cristianismo dentro da ortodoxia católica, sob o 

invólucro formal de um estudo sobre a Saudade” (Alves 2007: 89). Para tal, Leonardo 

Coimbra não se viu obrigado a desprezar certos pressupostos gnosiológicos e metafísicos 

criacionistas. O criacionismo leonardino, criativo de espírito e abonador da tolerância e 

do desprendimento, “prega uma reconfortante fraternidade espontânea”, que impede “a 

dissolução das vontades pela criação de um ideal colectivo”, e que é “a fonte de uma 

efectiva irmandade espiritual. Respeita a lusitana forma da alma popular, à luz do que é 

eterno e absoluto: o homem como parcela do espírito activo, eficaz e criador” (Spinelli 

1981: 111-112).  

A ligação dos ideais do movimento da Renascença Portuguesa com o 

criacionismo leonardino permitiu atingir uma elevada dimensão humana – material e 

espiritual – logo do foro antropológico. Possuindo estas duas dimensões, o homem 

pascoaesiano e leonardino busca o estatuto de perfeição, que poderá atingir, mas que 

envolve a luta titânica entre o bem e o mal, entre a matéria e o espírito. Caso o espírito 

se sobreponha à matéria, ocorre o acordar, o despertar para a missão portuguesa, ou 

seja, para o ressurgimento da Pátria e para a elevação cultural dos portugueses, quer 

através da pedagogia da arte de ser português, quer pela pedagogia criacionista. 

Leonardo Coimbra e Pascoaes confluem, na medida em que comungam o pensamento de 

que na esperança existe a salvação, de que o povo português tem a energia criadora capaz 

de o levar a protagonizar a Renascença Portuguesa, tendo como forte aliada para essa 

prestigiosa missão a saudade. Atentemos então nas seguintes palavras de Pascoaes: 



331 

E não tinha a Saudade a sua origem 
Remota neste céu esplendoroso, 
Nesta bela Paisagem transcendente? 
E a sua origem próxima e sensível 
Na alma fecunda, mística, vidente 
Deste povo do mar e da montanha? 

(Pascoaes 1990: 125, M) 

Nestes dois autores, encontramos uma vontade de transformar Portugal numa 

Pátria, cuja missão é não só portuguesa mas tem também um profundo intento universal. 

Esta missão portuguesa e universal é apenas possível depois de conhecidas e bem 

aplicadas as qualidades da nossa raça. O domínio de um espírito verdadeiramente 

lusitano fará a diferença, elevar-se-á acima de todos os condicionalismos das nações e 

dos povos, porque o poder espiritual concebido pela saudade e pelo criacionismo se 

encarregará de harmonizar este novo mundo. Mais uma vez, é assumido o papel da 

saudade para tal feito, como indicado nos seguintes versos de Pascoaes: 

És a Virgem da eterna Renascença, 
De renascença edénica e profunda, 
Da renascença universal do Ser. 
Que em ti regressa à Fonte primitiva 
Daquele Amor divino 
Que já alumia, embora vagamente, 
Os contornos astrais dum novo mundo... 

(Pascoaes 1986: 90, RP) 

Para o despertar da missão portuguesa, Pascoaes e Leonardo contam com a gente 

nova. Por isso, incitam os jovens para essa missão, para que se encham de orgulho e 

interiorizem o espírito lusitano, e para que com a força da sua juventude e com garra 

entusiasta apliquem esse espírito “na terra portuguesa, a fim de que ela viva uma vida 

própria e superior, e ilumine para além das fronteiras” (Pascoaes 1988f: 56, ASS). A 

finalidade desta missão é, no fundo, a de portugalizar Portugal, para que o país no futuro, 

já como grande nação espiritual, seja determinante na união fraterna e amorosa de todas 

as nações, à luz do pensamento de Leonardo Coimbra. Portugal elevar-se-á a uma posição 

de Ser Espiritual que encabeça e harmoniza o concerto das nações. No entanto, Portugal 

só será este mentor se primeiro conseguir reaver a portugalidade, que fará com que, de 

novo, se distinga entre todas as nações. 
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2. A Era Lusíada e A Alegria, a Dor e a Graça: confluências

As obras A Era Lusíada e A Alegria, a Dor e a Graça constituem um património 

cultural de fundamental importância, pela sua riqueza textual, pela forma e ainda pela 

sua temática. O seu conteúdo traduz o advento de uma Nova Era, que será alcançada a 

partir do sacrifício e da dor, comum a todos os mortais. O sacrifício e a dor são o caminho 

ou a via para a vida espiritual, ou seja, permitem a passagem de uma morte material para 

reemergir em espírito. O pensamento de Leonardo e Pascoaes conflui a nível do 

pressuposto de que, pelo sacrifício, pelo trabalho e pelo exemplo se chega ao Espírito, 

que é saudade de Deus em Teixeira de Pascoaes e Deus criador em Leonardo Coimbra. 

Desta forma, poderemos afirmar que estes dois autores fazem uma aproximação ao céu 

com uma intenção humanista.  

Considerando os aspetos formais, Leonardo Coimbra, no seu livro A Alegria, a 

Dor e a Graça, 

alcançou, porventura, a sua obra prima. A linguagem é figurativa; é um jogo de cores. 
A alegria, a dor e a graça são recriadas em representações estéticas. A intuição é 
sensitiva. Em vez do verbo a imagem. Em vez de literatura, a literatura feita de 
imagens, ou a pintura simplesmente. É o momento em que o metafísico e o poeta 
passeiam com os sentidos em busca de novos olhos para novas cores, mais ouvidos 
para a música interior dos movimentos. As sensações flutuam cheias de agilidade 
sobre os sentidos (Spinelli 1981: 228). 

Como afirma Spinelli, “esse seu livro é como que um limpar a poeira dos olhos, 

dos ouvidos e do coração. É um ritmo de vida interior; um humilde e manso regato. Tudo 

é enternecimento e comoção” (Spinelli 1981: 228). Para além dos aspetos formais, nesta 

obra, “o Universo sensível adquire, só por si, um valor inestimável, uma suficiente e 

preciosa existência” (Coimbra 2006a: 56).  

O homem novo, proposto por Pascoaes, detém um conjunto de atributos que o 

configuram como homem lusitano e estaria pronto para conceber um Deus novo. O 

homem novo possui um espírito novo, ou seja, o espírito lusitano, capaz de alcançar 

grandes feitos, todavia, transcendentais e em solo português. Como o próprio Pascoaes 

afirma, “o Povo Português, criando a Saudade, que é o Desejo e a Dor, que é Vénus e 

Maria, o Espírito semita e o corpo ária, viveu a própria Renascença, a qual encontrou, 

portanto, na alma da nossa Raça a sua expressão vivente e espontânea, a sua força viva 

que, posta, de novo, em movimento, criará uma nova civilização” (Pascoaes 1988f: 48, 
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ASS). E, assim, pela mão da saudade, “o espírito lusitano abrirá na História uma nova 

Era” (Pascoaes 1988f: 48, ASS). Porém,  

essa nova Era exige, contudo, que o homem velho se transforme no homem novo e tal 
homem, o homem transcendente, é anunciado pelo Cristo Português, um Cristo 
nascido da Raça única que, no mundo, compreende as íntimas ligações havidas e a 
haver entre as coisas, e a Virgem eleita aparece para desvendar o mistério da raça 
(Margarido 1961: 109).  

Então, no dizer pascoaesiano, a Virgem escolhida, defronte a um Marânus ajoelhado, 

profere: 

Eu sou a tua eleita, a Virgem pura. 
E vim rasgar as névoas, desvendar 
Esse antigo segredo da Natura 
E o sagrado mistério da tua raça. 

(Pascoaes, 1990: 8, M) 

Interessa também que consideremos o aspeto pedagógico contido naquela que é 

considerada a obra-prima de Leonardo Coimbra – A Alegria, a Dor e a Graça. Este livro, 

que “é também educativo” (Spinelli 1981: 229), alerta-nos para as limitações das 

capacidades humanas, que dificultam a apreensão das coisas, mas também para as 

possibilidades ilimitadas do conhecimento. A este respeito Leonardo Coimbra afirma: 

“quantas sensações perdidas pela nossa descuidada atenção e quantas pela nossa limitada 

capacidade” (Coimbra 2006a: 57) e, também “pensai nos sons e nas luzes que se furtam 

à nossa apreensão e vede as maravilhas do possível” (Coimbra 2006a: 58). Depois, revela 

a alegria do conhecimento e para tal a importância de prestar atenção a tudo em redor. 

Na filosofia da educação de Leonardo Coimbra há uma preocupação com as vantagens 

do conhecimento, com o respeito pelas etapas de aprendizagem e com a aprendizagem 

inata e artística. Nesta obra alude a algumas das vivências passadas no colégio, que 

exemplificam as características pedagógicas do ensino vigente e que o ajudaram a ser 

sonhador e pensador.  

Para Leonardo Coimbra, o homem é matéria e espírito. Mas, quando o homem se 

enaltece tocado pelo Espírito, atinge o máximo da sua força criadora, sendo que “desse 

contacto saiu o homem, imerso em certeza, a renovar a vida, procurando a justiça, 

espalhando a virtude” (Coimbra 2004n: 368). Simultaneamente, “desse contacto saiu o 

homem, sereno de eternidade, a caminhar sem estorvos nem inquietações” (Coimbra 

2004n: 368), o homem redimido, no qual, “o estado de graça é o sentimento da presença 
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universal” Coimbra: 2006a: 200). Assim, “estar em graça é olhar o Universo daquele 

invisível centro de amor, que é o seio de Deus” (Coimbra 2006a: 200). Por sua vez, “a 

Alegria é a unidade concreta dum Universo: sociedade pronta e patente; é, pode dizer-se, 

a realidade do Ser planificada” (Coimbra 2006a: 145) e “a Dor é a nova direcção da 

Unidade, quebrada em mil destroços, fragmentada e dispersa, buscando para além” 

(Coimbra 2006a: 145). A Graça pode encontrar-se antes e depois da Dor, isto é, da perda 

da unidade: “a Graça é, antes da Dor, o sorriso da Alegria; é, depois da Dor, a Unidade 

reconquistada boiando sobre os destroços, que, por ela, tomam um novo sentido da 

Alegria, um lúcido corpo de drama, um valor de relevo e exaltação” (Coimbra 2006a: 

145). É a Graça personificada no próprio Deus, ou seja, no caminho até se chegar a Ele, 

“visto quem uma vez sentiu a graça, viu o próprio Deus” (Coimbra 2006a: 145). Como 

tal, tudo aflui (mesmo o indivíduo) para a Graça que é onde tudo se abarca e supera. A 

Graça chega a ser, “no indivíduo, a presença dum Infinito de qualidade, que tudo abrange 

e excede” (Coimbra 2006a: 145); A Alegria é a realidade do Ser e um desafio, “A Alegria 

atinge-se, é a nossa realidade imediata e é também a nossa conquista” (Coimbra 2006a: 

145), constituindo “a vitória, em cada ser, do sentido de concreto universalismo sobre o 

abstracto individualismo” (Coimbra 2006a: 145). Porém, tenhamos em linha de conta 

que, se a Alegria é a unidade concreta do universo e a vitória do universalismo sobre o 

individualismo, “a Graça é o próprio Universo que é presente, por dentro e em espírito, 

em cada parcela – átomo, mundo ou criatura” (Coimbra 2006a: 145). Logo, “a Graça é a 

apreensão do universal no particular, e, quando o primeiro sorriso infantil luariza uma 

face, é a providência amparando a fraqueza, o anjo-da-guarda que está vigilante” 

(Coimbra 2006a: 146), numa assunção de que a terra se prolonga até ao céu. Por isso, à 

semelhança de Pascoaes, Leonardo Coimbra também concebe a Montanha como o meio 

mais propício à ascese, como é observado no seguinte excerto de texto: 

pela volumosa e serena brutalidade da base conserva a Montanha a estreita prisão 
com a terra, é, nela o centro ideal do planeta, guarda um sólido núcleo de 
individualismo; pela aligeirada forma dos cumes, quase delgadas mãos unidas, é já 
mais o ósculo da gravitação sideral que o aprisionante abraço da gravidade terrestre 
(Coimbra 2006a: 184).    

Como já referimos anteriormente, tanto Pascoaes como Leonardo Coimbra 

aludem à montanha e ao mar de forma recorrente, significando para ambos o traço 

preponderante e a raiz de ser português. Pascoaes, na aproximação entre a montanha e o 

mar, entre o pegureiro e o pescador, encontra a verdade portuguesa e redimensiona o seu 
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visionarismo ascético. Em abono desta geografia nacional, e em convergência com o seu 

ideal de renascença, Pascoaes profere o seguinte: “eu venho do Portugal montanhoso, de 

ao pé da serra do Marão, oferecer a minha palavra obscura e amiga, a este belo povo do 

mar” (Pascoaes 1988j: 165, ASS). Refere vir “em nome dos Pegureiros, falar aos 

Pescadores” (Pascoaes 1988j: 165, ASS) e “se os Pegureiros conservam ainda a vida 

simples, frugal, religiosa, vivida na solidão dos altos píncaros, onde o céu azul repousa 

para quem o vê de longe –, vós continuais a vida de perigos e naufrágios, a vida 

aventurosa dos nossos heróis das Descobertas” (Pascoaes 1988j: 165, ASS). No fundo, 

montanha e mar, duas realidades díspares mas que se unem em torno de um mesmo 

desígnio, o de construção e perpetuação da portugalidade. Nesta confluência de sentir, 

encontramos Leonardo Coimbra.  

Para Leonardo Coimbra, “a imensidade do Mar requer a imensidade duma força 

que o apropria, há uma larga expansão de movimento absorvente; mas, se a reflexão 

surge, essa imensidade tem um limite e desaparece a emoção do Infinito. A montanha 

tem a vastidão e a altura” (Coimbra 2006a: 184), logo, “pela vastidão dá o movimento 

em largueza, pela altura dá o movimento em ascensão e entusiasmo; e, se reflectirmos, 

esses movimentos circundam a terra, aprofundam o planeta para subirem depois ao 

espaço sideral, à família cósmica” (Coimbra 2006a: 184). O universalismo e o 

entendimento ascético da montanha, bem como da importância do mar neste arranjo 

cósmico iniciado outrora, pelos caminhos marítimos que nos deram o ser, revelam outra 

confluência entre Leonardo Coimbra e Pascoaes. Para Leonardo Coimbra, “todo o 

homem simples e leal, colocado no Universo, ergue os olhos, a sua alma abrange, e adora 

Deus” (Coimbra 2006a: 184). Então, “Deus aparece ao homem na sensação da Graça, 

Deus é em amorosa comunicação com o homem no sentimento da graça e Deus é a 

própria realidade integral e plena no pensamento da concreta liberdade, ou universal 

ligação, que é o pensamento da Graça” (Coimbra 2006a: 185). Deste modo, “quando o 

homem se olha como parcela dum todo, como membro da sociedade Universo, essa plena 

liberdade, que é a intimidade social do Ser, é a face do próprio Deus” (Coimbra 2006a: 

185). Chegando a este ponto, então o homem “compreende o mundo, como a própria 

graça divina” (Coimbra 2006a: 185). Ora, é pelo impulso da graça que Deus se apresenta 

ao homem.     

O profundo sentido transcendente de Leonardo Coimbra está presente no 

“incandescente eixo cósmico da metafísica leonardina – que atravessa de uma ponta à 

outra essa obra poético-filosófica extraordinária que é A Alegria, a Dor e a Graça” 
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(Patrício 2006a: 11) e posteriormente estende-se a outros escritos. Esta obra centra-se na 

dialética entre o homem e Deus, e apresenta o homem como um ser que busca a graça de 

Deus até a atingir. E “o mundo é, então, pela graça de Deus” (Coimbra 2006a: 186). 

Leonardo Coimbra considera que a Graça, a magnificência deste sentimento, vivo e 

intenso, é o que “deslumbra e assombra S. Paulo e lhe dá a força cheia de fervor e vida 

íntima, que é a alma do seu verbo” (Coimbra 2006a: 186). Este apóstolo, biografado por 

Teixeira de Pascoaes, constitui o protótipo da esperança e simultaneamente da redenção 

humana. S. Paulo personifica também o caminho da renovação e do aperfeiçoamento da 

existência humana, o homem novo em detrimento do homem velho. Pascoaes revê-se 

nesta figura poderosa, devido ao facto desta congregar esperança e futuro e uma vez que 

“ser é ser em esperança, em luz da aurora, que a vida brota do futuro e precipita-se morta, 

no passado” (Pascoaes 2002: 41, SP). Mais ainda, Pascoaes intimamente deseja e sonha 

ser S. Paulo, por este também ser um Desejado, que aspira o impossível. No entanto, na 

impossibilidade de o ser, assume que, “afinal, o impossível só o é dentro dos limites da 

matéria e da razão” (Pascoaes 2002: 41, SP). Mas, é certo que “a alma humana aspira ao 

Impossível” e também é certo que no mundo do espírito não há impossíveis, (Pascoaes 

2002: 41, SP). A máxima elevação espiritual é, no entendimento pascoaesiano, atingida 

pela Era Lusíada, pois “Portugal terá forças para erguer as asas àquela altura donde se 

avistam novos mundos” (Pascoaes 1988j: 173, ASS). Esta é a sua finalidade, que se 

enquadra no ideal da Renascença Portuguesa. 

Portanto, S. Paulo “dará, então, realidade viva, activa e definida, ao seu antigo 

sonho messiânico, religioso, imprimindo ao espírito humano uma nova fisionomia 

divina” (Pascoaes 1988j: 173, ASS), a fisionomia lusitana da verdade portuguesa 

completando assim a obra iniciada pela Saudade. E a Saudade, que “com a sua face de 

desejo e esperança, é já a sombra do Encoberto amanhecida, dissipando o nevoeiro da 

legendária manhã” (Pascoaes 1998: 119, ASP), a “Saudade, que chorou depois de 

Alcácer-Quibir e assistiu, negra de luto, às exéquias nos Jerónimos, [e que] mostra agora, 

na alegria da sua revelação, o primeiro sorriso de esperança...” (Pascoaes 1998: 119, 

ASP), é a Saudade que permitirá cumprir o destino elevado de Portugal, na salvaguarda 

dos valores culturais nacionais. Portanto, “este espectro divinizado da nossa grandeza 

morta, prometendo o seu regresso, numa manhã, é o próprio Sebastianismo” (Pascoaes 

1998: 117, ASP). No entendimento de Pascoaes o Sebastianismo constitui a morte de 

Portugal enquanto matéria e o seu ressurgir enquanto Portugal Espiritual. Grande foi a 

dor do povo português quando chorou Alcácer-Quibir, todavia, através dessa dor 
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transcendente, Portugal renasceu. Segundo Patrício, observa-se na obra de Pascoaes, uma 

“transmutação do Sebastianismo da Morte e da Dor no Sebastianismo da Vida 

esplendente e da nova Alegria, ou seja, do perfil do Portugal messiânico do futuro, o qual 

anuncia aos Povos, na sua renascença nacional, a “nova Renascença” universal” (Patrício 

1996: 50). Por sua vez, este é também o esquema subjacente à obra de Leonardo Coimbra, 

A Alegria, a Dor e a Graça: “o Portugal das Descobertas e das Conquistas é o da Alegria; 

o Portugal de Alcácer Quibir é o da Dor; “o Portugal messiânico do futuro” é o da Graça,

o da final redenção universal” (Patrício 1996: 50). Desta forma, segundo Patrício, o

Sebastianismo pascoaesiano “é o Criacionismo leonardino portugalizado” (Patrício

1996: 50).

Concluindo, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra creem no processo de 

progresso ascensional do homem em direção a um lugar ideal. Esse lugar ideal, porém, é 

utópico-profético e é traduzido, em Teixeira de Pascoaes heterodoxo, na obra A Era 

Lusíada e em Leonardo Coimbra ortodoxo, na obra A Alegria, a Dor e a Graça. 

Adicionalmente, nestes dois autores a visão do homem é idêntica, universal e humana, a 

pedagogia é edificante em relação aos valores da portugalidade e visada pela Arte de Ser 

Português (Pascoaes) e pela Universidade Popular (Leonardo). Todos os aspetos 

convergentes, que acabamos de referir, deverão ser consistentes, no sentido de que “é 

necessário que seja uma obra colectiva, do Povo. Daí a urgência de uma larga e intensa 

educação nacional que dê aos portugueses a consciência da sua personalidade lusitana e 

humana e os torne solidários com a Pátria e o resto do mundo” (Pascoaes 1988j: 161, 

ASS).  

Pascoaes é defensor de ideais igualmente perfilhados por Leonardo, como o 

repúdio pelo materialismo e pela intolerância e a apologia da espiritualidade, do 

sacrifício, do amor, da justiça, da liberdade. Pascoaes considera que “ao princípio 

materialista, egoísta, intolerante, de importação, deve suceder o princípio espiritualista, 

de amor e sacrifício, firmado nas antigas tradições do Povo e correspondendo ao mais 

perfeito e elevado conhecimento da Justiça e da Liberdade” (Pascoaes 1988j: 161, ASS), 

de modo a que se cumpra a quimera da Era Lusíada, porque esta “deve ser a nossa 

Crença, a Crença nacional, a Finalidade superior da raça!” (Pascoaes 1988j: 160, ASS). 

É, pois, chegada a hora de Portugal se revelar ao mundo, mas de uma forma 

verdadeiramente portuguesa. Para tal, urge “que toda a educação e propaganda tenham, 

como alta estrela orientadora, este pensamento messiânico, redentor, sobrenatural, que 

já vem do longínquo alvorecer da Pátria e lhe deu independência e grandeza através dos 
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séculos” (Pascoaes 1988j: 160, ASS). Segundo Pascoaes, este messianismo permanece 

latente e enigmático, desde a nossa origem e aparece-nos “de vez em quando, nesta e 

naquela estrofe de Poeta, neste e naquele gesto de herói, em certas frases de certos 

visionários, em algumas legendas populares, ou chamando-se Aventura, Sebastianismo, 

Sonho do Quinto Império...” (Pascoaes 1988j: 160, ASS). Este nosso caráter messiânico-

religioso deu à luz a Saudade, deu-lhe voz e permitiu que se materializasse na nossa 

matriz cultural portuguesa e, por isso, somos ainda hoje o Povo da Saudade. A este 

propósito, o poeta revela que “demos, portanto, vida e relevo, atingível definição, a este 

ideal religioso” (Pascoaes 1988j: 160, ASS) e na sua poética revela-o desde o Sempre14, 

mas firma-o particularmente em Jesus e Pã. Este aspeto, caraterístico do génio português, 

surge também em Leonardo Coimbra, na vertente metafísico-religiosa do pensamento 

criacionista no que diz respeito ao atingir da perfeição humana, logo universal, na forma 

como deposita toda a esperança no amor na justiça e na liberdade. Assim, procurando 

convergir com o Filósofo-Poeta, o Poeta-Filósofo refere que “o antigo sonho da raça 

caminhará de perfeição em perfeição, até conquistar, um dia, a sua forma de Actividade, 

cristalina, contagiosa, que deslumbra e revoluciona, as almas, casando-as para uma nova 

existência espiritual, religiosa, florescida de eternas esperanças...” (Pascoaes 1988j: 160, 

ASS). Porém, de forma indubitável, estes dois autores acreditam num Portugal renascido 

e na portugalidade, impresso pelo idealismo de vital criação, numa ontologia saudosista, 

em Teixeira de Pascoaes e numa ontologia criacionista, em Leonardo Coimbra. 

Realizando uma analogia entre o Saudosismo e o Criacionismo, o poeta amarantino 

refere que  

o Saudosismo tem ainda um admirável Filósofo: Leonardo Coimbra, com a sua teoria
do Criacionismo, segundo a qual o conhecimento que o homem tem das cousas,
deriva em parte, das próprias cousas e em parte do nosso ser subjectivo. A árvore que
nós vemos, por exemplo, resulta, ao mesmo tempo, de nós próprios e dela própria,
isto é, a sua imagem é feita do nosso ser espiritual e do seu ser vegetal. E assim temos
o conhecimento das cousas composto dos mesmos elementos que formam a Saudade:
espírito e matéria. Só um filósofo português poderia criar espontaneamente a teoria
do Criacionismo (Pascoaes 1988f: 49, ASS).

Teixeira de Pascoaes não se escusa a enaltecer Leonardo, na medida em que a sua 

filosofia é portuguesa e, decorrente disso, pelo facto da teoria criacionista, incluir a 

14 Obra escrita em 1896 e 1897 e publicada em 1898, sobre a qual Teixeira de Pascoaes afirma ser um livro 
inicial, instintivo, amanhecente de claras revelações que se definiram mais profundamente no livro Jesus 
e Pã, escrito em 1902 e publicado em 1903. 
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Saudade. Por isso, adverte: “mas o Génio da raça já atingiu a sua forma filosófica. Em 

Leonardo Coimbra, a Saudade é já ideia, construindo sistema dialéctico” (Pascoaes 

1988i: 72, ASS). Assim, como Pascoaes refere, a alma portuguesa, a Saudade “no Poeta, 

é o beijo e a lágrima nupciando, novas belezas dando à luz da vida” (Pascoaes 1988i: 

72), ASS), e, “no Filósofo, a alma lusíada é a matéria e o espírito, penetrando-se 

mutuamente, numa constante actividade criadora de novas formas de vida, eternamente 

originais, porque a sua repetição seria de algum modo um limite no ilimitado, um ponto 

inerte no infinito movimento” (Pascoaes 1988i: 72, ASS). Logo, “vede a que sublime 

altura filosófica Leonardo Coimbra elevou a alma da sua Raça, que é a Saudade e, por 

conseguinte, a matéria e o espírito cosmicamente fundidos num perpétuo abraço amoroso 

e criador!” (Pascoaes 1988i: 72, ASS). “É que Leonardo representa a ideia fundamental 

dum Povo, o móbil psíquico duma raça a construir um novo mundo. A sua 

individualidade é a síntese duma colectividade, em acção de pensamento” (Pascoaes 

1988i: 73, ASS), então, “eis a alma portuguesa vista pelos antigos e novos Poetas, pelo 

Povo e pelos Filósofos” (Pascoaes 1988i: 73, ASS). Diríamos que ninguém mais 

habilitado do que estes para o seu despertar, numa perspetiva de Língua e de Cultura 

Portuguesas com significado universal. Este universalismo é comum a Leonardo 

Coimbra e a Teixeira de Pascoaes e, no fundo, os dois autores comungam de uma teoria 

do ser espiritual, na evolução espiritual através da procura da perfeição, pois tudo tende 

para Deus, princípio e fim. 
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Conclusão 

No decurso deste estudo, procurámos abordar o pensamento de dois autores 

fundamentais para a cultura portuguesa, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, que, 

embora pareçam dissemelhantes, são convergentes em muitos aspetos, a que demos 

relevância. Assim, foi-nos possível salientar algumas confluências na vida, na obra e no 

pensamento dos autores, desde a envolvência pela mítica serra do Marão à apologia da 

educação e da cultura portuguesas. Na verdade, ambos foram defensores da 

portugalidade e da espiritualidade nacionais, através de um ideário registado na revista A 

Águia, órgão de expressão da Renascença Portuguesa. 
Ambos foram votados a um certo ostracismo pela sua maneira de estar na vida, 

pela obra original que produziram, pela ideologia contrária ao modelo positivista vigente 

e pela conduta cívica. O pensamento de índole filosófico-místico-religiosa e a linha 

pedagógica, cultural e política em que alicerçaram as suas ideias valeu-lhes alguns 

dissabores, designadamente, a querela com António Sérgio nas páginas de A Águia. Será 

post mortem, por volta do centenário do nascimento que se faz justiça a Leonardo 

Coimbra e a Teixeira de Pascoaes, sendo-lhes dado o merecido e justo valor e a devida 

atenção por parte da abordagem literária. Desde então, o pensamento de ambos e a sua 

obra reentraram no panorama cultural português, sendo objeto da mais elevada e 

autorizada crítica, portanto, foram revivificados no contexto da cultura nacional. O nosso 

estudo centrou-se assim na abordagem da obra destas duas personalidades ricas e 

multifacetadas, que analisamos, primeiramente, de modo individual para depois lhes 

demarcarmos confluências relevantes. Como tal, aduzimos um conjunto considerável de 

argumentos, de modo a evidenciar essas mesmas confluências, constituindo nosso maior 

propósito demonstrar as afinidades entre Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, a 

que consagrámos a terceira parte deste estudo. Ao longo deste trabalho de investigação, 

realçámos algumas confluências entre as conceções promulgadas pela Renascença 

Portuguesa (movimento a que ambos pertenceram) e ainda as diferenças entre o 

Saudosismo pascoaesiano e o Criacionismo leonardino. 

De Teixeira de Pascoaes a Leonardo Coimbra existem inúmeras e profundas 

ligações. Longe de as esgotarmos, alertámos, contudo, para as relações de oposição e 

interceção nos dois autores, que a seu modo resistiram ao modelo importado e que, por 

caminhos distintos, no meio de correntes filosóficas e literárias que proliferaram no 
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século XX, conseguiram defender a identidade e assumir o ser português. É marcante, 

neste contexto, a publicação da obra pascoaesiana Arte de Ser Português, verdadeiro 

manual de portugalidade, dado à estampa com o intuito programático de proclamar a 

verdade portuguesa, que corresponde a uma assunção da saudade, alma da alma lusíada. 

Pelo mesmo tempo, o filósofo Leonardo Coimbra tinha já difundido o seu compêndio 

filosófico O Criacionismo e enveredado por um ideal de educação voltado para cânones 

pedagógicos incentivadores da liberdade criadora.  

O Saudosismo e o Criacionismo caminhavam de par e em total demanda, porque 

assim o permitia o espírito da Renascença Portuguesa que os uniu nas páginas do seu 

órgão de expressão: A Águia. Unidos pela admiração intelectual num mesmo movimento, 

Pascoaes e Leonardo Coimbra são ainda dois conterrâneos que confluem no gosto e na 

prática contemplativa da paisagem que lhes dita, a um e a outro, uma obra reveladora do 

saudosismo e do criacionismo, respetivamente. A espiritualidade poética de Teixeira de 

Pascoaes e a espiritualidade filosófica de Leonardo Coimbra revelam-se, na verdade, na 

poesia e na prosa de ambos. A sensibilidade e o visionarismo de ambos levaram o poeta 

e o filósofo a questionarem os problemas políticos, culturais e sociais do seu país, mais 

ainda os grandes problemas da vida humana. Podemos verificá-lo na poética do 

saudosismo de Teixeira de Pascoaes e no pensamento criacionista de Leonardo Coimbra, 

cuja metafísica visa o alcance de um estado superior de harmonia, depois de superadas 

todas as dicotomias. Estas antíteses exprimem-se nas obras de ambos por contrapontos 

ou antinomias como, a alegria e a dor, o amor e a morte, o uno e o múltiplo, a queda e a 

ascensão. Contudo há, entre o pensamento deles, importantes diferenças, a que aludimos, 

ao longo deste estudo, designadamente em aspetos como o amor a Portugal e o ideal de 

regeneração do povo português. Na verdade, ambos desejam o ressurgimento nacional 

com devotado amor à pátria, mas esse amor e esse ideal não eram vistos, por cada um, 

da mesma maneira. Tinham posições diferentes mas o mesmo objetivo.  

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra contribuíram para o enriquecimento 

da língua e igualmente concorreram para o desenvolvimento da tradição filosófica e 

cultural do país, Pascoaes como Poeta-Filósofo e Leonardo como Filósofo-Poeta. O 

pensamento de ambos, multifacetado e original, registou uma preocupação com a 

elevação cultural do país tendo deixado um legado maior, que continua a estimular 

gerações até à atualidade. A Águia, órgão de expressão do movimento da Renascença 

Portuguesa vê-se hoje continuada na Nova Águia, que se afirma como Revista de Cultura 

para o Século XXI. 
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Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra situam-se temporalmente “nas 

encruzilhadas do Século XX” (Soares 2010) e ambos refletiram sobre os problemas 

políticos, culturais e sociais do seu país. Também abordam os problemas da sociedade 

portuguesa, de uma forma que nos permite uma compreensão dos elementos que 

conduziram à decadência de Portugal. Nos seus estudos revelam ainda respostas, 

nomeadamente sobre o caminho a seguir para produzir o ressurgimento do país, sendo 

que o mesmo se prende, segundo o seu ponto de vista, com a educação, com a cultura e 

com a liberdade, dentro dos trâmites do saudosismo e do criacionismo. Foram sempre 

destacados membros da sociedade portuguesa, especialmente atentos ao que se passava 

no país, como revela a sua participação nos movimentos culturais e a sua intervenção 

cívica e política. Esta última faceta é contudo, muito mais significativa em Leonardo 

Coimbra e menos em Teixeira de Pascoaes, em coerência com a curiosidade intelectual 

do filósofo e a criatividade literária do poeta.  

Bons oradores e interlocutores, Leonardo Coimbra e Pascoaes impressionavam 

pela sua cultura e pela permanente capacidade de surpreender os que com eles privaram. 

Eles próprios manifestavam imenso respeito e admiração um pelo outro, seguros do 

poder sedutor de um ideal de “combate à desonestidade administrativa” (Coimbra 2004: 

403), de um olhar diferente da ideologia dominante que se “esqueceu da vida moral” 

(Coimbra 2004: 413) e espiritual. E se isto lhes valeu, à época, pouca consideração ou 

apreço, hoje sabemos que ambos são referências na história da cultura portuguesa. 

Pensadores e autores, foram também distintos filósofos de meritória profundidade e 

validade. Era fundamental um estudo rigoroso, capaz de confluir estes dois grandes 

valores da cultura portuguesa contemporânea, na medida em que, a nosso ver, um é mais 

poeta-filósofo e o outro muito mais filósofo-poeta, sendo que nesta simbiose entre poesia 

e filosofia existem inúmeras confluências de que nos ocupamos e revelamos ao longo 

deste estudo, destacando-se declaradamente a intenção de ressurgimento pátrio. Nos dois 

ficou evidente a recusa do racionalismo, do cientismo excessivo, do positivismo, pese 

embora a formação científica reconhecida a Leonardo Coimbra.  
Os dois autores estiveram conscientes do período de decadência, observada desde 

meados do século XIX, mas que se agudizou na reta final do mesmo século e que descerra 

o pano de fundo histórico do movimento estético-literário de Decadentismo. Este

movimento conduziu, desde logo, a uma interpretação de Portugal através do

renascimento da pátria pela defesa da raça portuguesa, sendo o prognóstico messiânico

pascoaesiano e pessoano o referencial disso mesmo. Num Portugal atrasado em relação
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à Europa, completamente afastado da sua grandeza nacional, profundamente nostálgico 

pela perda do império e que resulta também numa imensa decadência nacional, 

explicitada por um vasto leque de autores, derivará um ímpeto cultural político e social 

de regeneração pátria. Daqui resultam as correntes literárias messiânico-sebásticas e 

desde logo o saudosismo de Teixeira de Pascoaes, bem como a defesa da portugalidade 

proposta na Renascença Portuguesa por Pascoaes, Leonardo e outros autores. 

Há um propósito na escrita pascoaesiana, uma mensagem divina e divinizada, 

ascética, espiritual e profética que o autor quis e desejou perpassar com a intenção 

primeira de ajudar a melhorar Portugal e os portugueses. O povo português é o povo 

eleito da saudade e a alma portuguesa permite-lhe a distinção em relação aos outros 

povos e alcançar uma condição universal. Pela força consubstanciada na Saudade 

Espiritual, cabia, na opinião de Pascoaes, agora concluir a obra de globalização inicial, 

de Quinhentos, a expansão de um império cultural, logo, “esta obra sagrada compete ao 

espírito português, a todos os portugueses que encerrem no seu ser uma parcela viva da 

alma da nossa Pátria” (Pascoaes 1912: 2). 

Pascoaes quis, acima de tudo, deixar uma obra inigualável sobre a qual se 

debruçassem, descobrindo o seu enigma num labirinto de sucessivos enigmas e questões 

redundantes para descobrir respostas que encerram, onde essa componente espiritual do 

homem luso é vivificada pela saudade, vista por si como sentimento ôntico da 

genuinidade do povo português, da montanha e do mar. A partir da Saudade, Pascoaes 

formulou uma filosofia de vida para além da arquitetura do seu pensamento poético, 

Leonardo Coimbra adotou-a como meio criador do seu idealismo criacionista, em si 

mesmo, também saudoso que busca uma ontologia do homem integral. Para Leonardo 

Coimbra, o criacionismo é uma metafísica de vida, de transcendência que permite a ponte 

entre o natural e o sobrenatural. Nesta coexistência o homem leonardino funde-se com o 

Universo, acabando por ser o próprio Universo.  

Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra são duas personalidades da cultura 

portuguesa, cuja produção literária e filosófica são inconfundíveis, autónomas, distintas 

e ímpares, tendo resultado de uma conjuntura epocal similar, ainda que Pascoaes fosse 

seis anos mais velho. Os dois autores imprimiram à sua obra o cariz específico e peculiar 

do seu tempo e da sua mundividência. As suas posições doutrinárias ainda que distintas 

e divergentes encontram, porém, uma similitude e uma convergência, nomeadamente no 

idealismo cultural e lusíada, na ideia de aportuguesar Portugal e de educar os 

portugueses. Para o efeito, protagonizaram um dos projetos mais conceituados da cultura 
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portuguesa, o movimento da Renascença Portuguesa, pelo qual ambos se bateram, na 

intenção de mudar o país e os concidadãos. A preocupação cívica foi, na verdade, 

apanágio dos dois patrícios do Marão. A ambos presidiu o propósito de regeneração 

cultural. 

A perenidade de ambos ficará, em parte, a dever-se ao facto dos dois perseguirem 

um ideal distinto do instituído, onde vigorava, no dizer de Leonardo Coimbra, “o modelo 

estrangeiro de importação” (Coimbra apud Soares 2012: 25). A ambos coube fundar a 

filosofia portuguesa e uma literatura filosófico-religiosa original, na defesa da 

espiritualidade perdida, prestigiando assim a cultura e a língua portuguesas, numa 

proclamação ímpar da nacionalidade que desejavam ver ressurgida. 

Ambos visaram uma nova sociedade de portugueses mais cultos e mais 

trabalhadores, segundo um modelo genuinamente nacional, enraizado nas tradições e 

heranças pátrias. A grandeza de espírito que era seu apanágio, bem como a sua obra 

ficaram inscritas para sempre nos anais da filosofia, da literatura ou, em suma, da cultura 

portuguesa, como representantes da linha idealista nortenha de sentido espiritualizante, 

contrário ao materialismo e ao positivismo de inspiração comtiana. 

Ao abordarmos a obra de Teixeira de Pascoaes, na Parte I, a obra de Leonardo 

Coimbra na Parte II e, na Parte III, as confluências que marcaram a vida, a obra e o 

pensamento destes vultos ímpares da língua e da cultura portuguesas, consideramos ter 

dado um contributo de relevo para a clarificação deste legado. 

A poesia e o pensamento de Pascoaes demarcam o seu talento e proclamaram no 

poeta do saudosismo o génio; já o criacionismo de Leonardo Coimbra valeu-lhe o epiteto 

de filósofo do pensamento português. Os dois enveredam por uma linha metafísico-

religiosa centrada na apologética do passado cultural, da terra, da literatura dos grandes 

poetas autóctones, que atestam o génio do povo e, com isto, ambos proclamam o 

ressurgimento nacional, com a obra pedagógica da Renascença (Leonardo Coimbra) e 

com o advento da Era Lusíada (Pascoaes). 

Ambos os autores defendem a portugalidade que fará de Portugal a maior nação 

entre as nações, uma nação capaz de manifestar ao mundo a riqueza espiritual da nova 

renascença. Esta renascença do indivíduo e da pátria está contida na alma portuguesa, 

na paisagem, na cultura lusíada, da qual apresentam uma visão ôntica particular.  

Resta, em suma, dizer que estas duas personalidades da espiritualidade 

portuguesa, Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, são dois visionários que perfilam 

o saudosismo e o criacionismo, poesia e filosofia que proclamam a solidária harmonia
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que deve existir entre o homem e a natureza, e entre estes e o cosmos, numa palavra – a 

Perfeição.  



347 

Siglário 

As obras e escritos citados de Teixeira de Pascoaes são determinados pelas 

sequentes siglas, ora indicadas e identificadas. As páginas citadas correspondem às da 

edição aqui referenciada ou, quando for o caso, do volume em que se inclui. 

AC – A Caridade, introdução de Ângelo Alves, Lello Editores, Porto, 1998. 

AS – As Sombras, introdução de Gil de Carvalho, Assírio & Alvim, Lisboa, 1996. 

ASP – Arte de Ser Português, introdução de Miguel Esteves Cardoso, Assírio & Alvim, 

Lisboa, 1998. 

ASS – A Saudade e o Saudosismo (Dispersos e Opúsculos), compilação, introdução, 

fixação do texto e notas de Pinharanda Gomes, Assírio & Alvim, Lisboa, 1988. 

DP – Duplo Passeio, introdução de António Mega Ferreira, Assírio & Alvim, Lisboa, 

1994. 

JEP – Jesus e Pã, introdução de Gil de Carvalho, Assírio & Alvim, Lisboa, 1996. 

LM – Livro de Memórias, prefácio de António Cândido Franco, Assírio & Alvim, Lisboa, 

2001. 

M – Marânus, prefácio de Eduardo Lourenço, Assírio & Alvim, Lisboa, 1990. 

OB – Bailado, introdução de Alfredo Margarido, Assírio & Alvim, Lisboa, 1987. 

OHU – O Homem Universal e outros escritos, introdução de Pinharanda Gomes, Assírio 

& Alvim, Lisboa, 1993.  

OPL – Os Poetas Lusíadas, reflexões sobre Teixeira de Pascoaes por Joaquim de 

Carvalho, refletidas por Mário Cesariny, Assírio & Alvim, Lisboa, 1987. 

OPT – O Pobre Tolo – Prosa e Poesia, apresentação de José Tolentino Mendonça, 

Assírio & Alvim, Lisboa, 2000. 

RP – Regresso ao Paraíso, introdução de Agostinho da Silva, Assírio & Alvim, Lisboa, 

1986. 

SA – Santo Agostinho, introdução de Pinharanda Gomes, Assírio & Alvim, Lisboa, 1995. 

SP – São Paulo, apresentação de António-Pedro de Vasconcelos, edição de António 

Cândido Franco, Assírio & Alvim, Lisboa, 2002. 

S – Sempre, introdução de António Cândido Franco, Assírio & Alvim, Lisboa, 1997. 

TP – Terra Proibida, introdução de António Cândido Franco, Assírio & Alvim, Lisboa, 

1997. 



348 

UF – Uma Fábula (O Advogado e o Poeta), Brasília Editora, Porto, 1978. 

VE – Verbo Escuro, apresentação de Mário Garcia, Assírio & Alvim, Lisboa, 1999. 
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